Målrettet
basispersonalet
på ældre- og
socialområdet

Klar til brug og altid opdateret
I samarbejde med fagspecialister fra Gyldendal
Uddannelse har vi udviklet et digitalt læringsmodul i de 12 sygeplejefaglige problemområder. Indholdet tager sit afsæt i
”Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser”
udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Modulet er
et basismodul målrettet alle, der er i daglig
kontakt med borgere.
I vejledningen om de sygeplejefaglige optegnelser
står, at ”det som minimum skal fremgå af journalføringen om den sygeplejefaglige pleje og behandling, at
der er taget stilling til, om patienten har potentielle
og/eller aktuelle problemer inden for de 12 sygeplejefaglige problemområder”.

Det kræver en vis sygeplejefaglig viden at kunne
vurdere områder som funktionsniveau, bevægeapparatet, smerter osv., og derfor ligger ansvaret også hos
en sygeplejefaglig person. Men for at sikre de rette
vurderinger er det vigtigt, at alle medarbejdere, der
er i daglig kontakt med borgeren, er i stand til at
observere, dokumentere og videregive viden til det
sygeplejefaglige personale, når der løbende sker
ændringer i borgerens tilstand.
Med andre ord skal den ufaglærte sommerferievikar,
SOSU-hjælperen, pædagogen og andre, som ikke har
en sygeplejefaglig baggrund, derfor også have en
basal viden om problemstillingerne for at kunne
bidrage. Det er denne viden, dette modul stiller
skarpt på.

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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e-læring

DE 12 SYGEPLEJEFAGLIGE
PROBLEMOMRÅDER

Faglige emner
Oplevet varighed ca. 75 minutter.
Sundhedsfaglig dokumentation
Funktionsevne
Bevægeapparatet
Ernæring
Hud og slimhinder
Kommunikation
Psykosociale forhold
Respiration og cirkulation
Seksualitet
Smerter og sanseindtryk
Søvn og hvile
Viden og udvikling
Udskillelse af affaldsstoffer

Fakta
HVAD
Med dette modul sikrer I, at alle har samme referenceramme, og det bliver samtidig nemt også at undervise
tidsbegrænset personale som fx vikarer og ferieafløsere.

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.

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

Øvrigt indhold
Quizzer
Links
Vejledninger
Evalueringsfunktion
Kursusbevis

Business-case
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.
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-læring til det kommunale område. Vi har over halvdelen
af landets kommuner som kunder, vi har udviklet mere
end 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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