MEDICINKOMPETENCEKORTET
Refleksionsspørgsmål til
emner

Hvordan er
medicinrummet
indrettet?
Hvordan er
medicinalpersonens
korrekte adfærd i et
medicinrum?
Hvad er ATC koder?
Hvad betyder generiske
navne – synonymer og
analoge præparater?
Hvordan modtages og
opbevares evt.
borgerens/patientens
egen medicin?
Hvordan bortskaffes
medicin?
Hvordan afstemmes
medicin ved udskrivelse
og overflytning mellem
afdelinger/sektorer?
Hvornår skal der
foretages
medicingennemgang,
hvem har ansvaret for
dette, og hvad kan din
opgave være?
Hvordan kan medicin
opbevares aflåst? (hvad,
hvorfor og hvordan)
Hvordan håndteres
naturlægemidler,
tilskudspræparater og
håndkøbsmedicin?

Oplæringsperiode
1b (primær)

Oplæringsperiode
2 (psykiatri)

Oplæringsperiode
3 (somatik)
Primær sektor

Oplæringsperiode
3 (somatik)
Sekundær sektor

Oplæringssted:

Oplæringssted:

Oplæringssted:

Oplæringssted:

Hvordan vil du håndtere
et fund af tabt medicin i
borgerens/patientens
omgivelser?
Hvordan håndteres PN
medicin?
Hvad er en
Tryghedskasse, og hvor
finder du denne?
Hvad er din kompetence i
forhold til
Tryghedskassen?
Hvilke medicinregler er
gældende ved
terminalerklæring?
Hvilke
kontrolforanstaltninger
gør du dig ved
administration af
medicin?
Hvordan vil du
identificere den tildelte
borger/patient?
Hvordan kan du inddrage
tværfaglige og
tværsektorielle
samarbejdspartnere i
forhold til
medicinhåndtering?
Hvilke hygiejniske
principper er gældende
vedrørende
administration af
medicin?
Hvordan dokumenteres
medicinadministrationen?
Hvordan kan du
dokumentere dine
observationer i
forbindelse med
medicinadministration?

Hvad gør du, hvis du
opdager en Utilsigtet
hændelse? (UTH)
Hvordan kan du
forebygge UTH i relation
til
medicinadministration?
Hvilke former for UTH i
forhold til
medicinadministration
finder typisk sted på
praktikstedet?
Hvordan arbejder
praktikstedet med at lære
af og forebygge UTH i
forbindelse med
medicinadministration?
Hvilke retningslinjer
(nationale, regionale og
lokale) er gældende i
forhold til
medicinadministration på
praktikstedet?
Hvor finder du disse?
Hvilken lovgivning er
gældende vedr.
medicinadministration?
Hvad er social- og
sundhedsassistentens
opgave og ansvar i
forbindelse med
delegation og
videredelegation af
medicinadministration til
fx ikke-medicinautoriseret

medhjælp/pårørende på
praktikstedet?
Hvad er din kompetence
som SSA-elev i forhold til
medicinadministration?
Hvad er anafylaktisk chok,
og hvordan vil du
håndtere dette?
Hvilke etiske dilemmaer
oplever du i relation til
medicinadministration?

