Klar til
brug og altid
opdateret

I takt med at Styrelsen for Patientsikkerhed
har indført risikobaserede tilsyn, er der
naturligt kommet større fokus på, at
medarbejderne har brug for grundviden
om god medicinhåndtering.
Guide2know har i samarbejde med fagspecialister fra
forlaget Gyldendal Uddannelse derfor udviklet digitale
læringsmoduler i medicinhåndtering.
Modulerne tager sit udgangspunkt i vejledningen
”Korrekt håndtering af medicin” udgivet af Styrelsen
for Patientsikkerhed. Indholdet i læringsforløbene er
sammensat, så det passer til faggruppernes opgaver
og kompetencer.
MULIGHEDER
Modulerne udbydes både til enkeltpersoner
og hele organisationer.
Organisationsmodellen fås i en ”klar-til-brug-udgave”
eller som lokaltilpassede moduler tilpasset jeres design,
lokale instrukser og procedurer.

FAKTA
HVAD
Medicinhåndtering består af to moduler. Modul 1 er niveauopdelt, så medarbejderen fra start vælger ”autoriseret” eller ”ikke
autoriseret”. I modul 2 er indholdet målrettet alle medarbejdere.
Modulerne tager samlet ca. 3 timer at gennemføre

HVORDAN
Medicinmodulerne er digitale læringsforløb, der kan tages,
når som helst og hvor som helst – bare der er internetadgang.
Modulerne er fuldspeakede og pædagogisk illustrerede. Der er
øvelser undervejs, og de er nemme at gå til for alle. Læringsmodulerne er niveauopdelte, dvs. indholdet er afstemt til de forskellige faggrupper, og vi sørger for, at modulerne altid er opdateret. Efter endt gennemførsel udstedes et personligt kursusbevis, og modulerne kan herefter anvendes som opslagsværk.

I PRAKSIS
Modulerne kan kobles op på et administrationssystem (LMS), og
det betyder, at alle læringsaktiviteterne dokumenteres og kan
følges op.
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Modul 1
Oplevet varighed ca. 1,5 time
Introduktion til medicinhåndtering
Medicinhåndtering
Modtagelse og dokumentation af ordination
Modtagelse og opbevaring af medicin
Dispensering af medicin
Medicinadministration
Observation af virkning og bivirkninger
Bortskaffelse af medicin og medicinsk udstyr

Indlæggelse og udskrivelse
Kompetencer
Fælles Medicinkort – FMK
Dokumentation
Utilsigtede hændelser – UTH
Risikobaserede tilsyn
Informeret samtykke
Risikosituationslægemidler

Modul 2
Oplevet varighed ca. 1,5 time
Munden
Tabletter og kapsler
Smeltetabletter
Resoribletter
Brusetabletter
Granulater
Flydende medicin
Næsen
Næsespray og næsedråber
Luftveje
Inhalation
Ører
Øredråber

Øjne
Øjendråber
Øjensalve
Huden
Lægeordinerede cremer og salver
Medicinske plastre
Endetarmen
Klysma
Suppositorier
Skeden
Vagitorier
Øvrige
Injektioner
Medicin via sonde

Fælles for modulerne
Refleksionsquizzer efter hvert emne
Links til relevante sider
Tværgående test
Evalueringsfunktion
Kursusbevis

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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