Klar til
brug og altid
opdateret

FAKTA
Vi har udviklet et digitalt læringsmodul i de
hygiejniske retningslinjer målrettet alle, der
arbejder med sundhedsfaglige opgaver. På den
måde kan du nemt og effektivt få sat fokus på
hygiejnen i det daglige arbejde.

HVAD
Med dette modul sikrer I, at alle har samme referenceramme,
og det bliver samtidig nemt også at undervise midlertidigt
personale som fx vikarer og sommerferieafløsere.
Modulet tager ca. 45 minutter at gennemføre.

Indholdet er udarbejdet i samarbejde med fagspecialister fra forlaget Gyldendal Uddannelse, og tager
udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og
Statens Serum Instituts Nationale Infektionshygiejniske
Retningslinjer (NIR).

HVORDAN
Modulet er et digitalt læringsforløb, der kan tages, når som helst
og hvor som helst – bare der er internetadgang. Modulet er
fuldspeaket og pædagogisk illustreret. Der er øvelser undervejs,
og det er nemt at gå til for alle. Vi sørger for, at indholdet altid
er opdateret til seneste nye lovgivning og praksis. Efter endt
gennemførsel udstedes et personligt kursusbevis, og modulet
kan herefter anvendes som opslagsværk.

Brugerudtalelser
– Indholdet er let at forstå og bruge i hverdagen
– Nyttig og brugbar viden
– God visuel gennemgang og behagelig stemme
– Meget tilfreds med at kunne tage kurset fra hjemme-PC

I PRAKSIS
Modulet kan kobles op på et administrationssystem (LMS), og
det betyder, at alle læringsaktiviteterne dokumenteres og kan
følges op.

Muligheder
Modulet udbydes både til enkeltpersoner og organisationer.
Organisationsmodellen fås i en ”klar-til-brug-udgave” eller som
lokaltilpasset modul tilpasset jeres design og lokale procedurer.
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HYGIEJNE
for sundhedspersonale

for sundhedspersonale
Faglige emner

Øvrigt indhold

Oplevet varighed ca. 45 minutter
Hygiejne – grundbegreber
Smittekæden
Smittefarlige mikroorganismer
Afbrydelse af smitteveje
Håndhygiejne i praksis
Egen hygiejne
Hygiejne i forbindelse med fødevarer
Hygiejne i forbindelse med oprydning og rengøring
Hygiejne i forbindelse med tøjvask

Interaktive øvelser og quizzer
Hjælpeknap til Statens Serum Institut
Vejledninger
Evalueringsfunktion
Kursusbevis

Business-case

Systemkrav

Læringsmodulet kan tages når som helst, hvor som
helst – blot der er internetadgang. Det betyder, at
det langt de fleste steder vil kunne gennemføres
indimellem i den daglige drift.

• I nternetforbindelse og kapacitet, som kan anvendes til
afspilning af lyd og billeder
• Browseradgang via Chrome/Safari/Internet Explorer 10+
• Cookies skal være tilladt i browseren
• Pop op-vinduer skal være tilladt fra domænet

Udover hver enkelt brugers tid sparer I på transport,
forplejning og eventuelle instruktørudgifter.
Læringsmodulet kan endvidere efterfølgende bruges
som et altid opdateret opslagsværk.

Guide2know er Danmarks foretrukne leverandør inden for
e-learning til det kommunale område. Vi har over 45 af landets
kommuner som kunder, vi har udviklet over 400 forskellige
læringsforløb og haft flere end 400.000 brugere igennem vores
læringsmoduler.
Vores erfaringsdatabase er stor, og det er hele dette afsæt,
vi også bringer med ind i nye projekter og samarbejder.
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