Kort fortalt om medicin

Klar til brug og
altid opdateret

Dette kursus er målrettet ikke-autoriseret
personale i ældreplejen.

Læringsmål

Plejepersonale er i deres omsorgsarbejde nogle
af dem, der er tættest på ældre og syge borgere,
og de hjælper ofte borgerne med at tage medicin.
Deres observationer er derfor vigtige for at sikre,
at borgeren hele tiden får den rette behandling,
og derfor er det også vigtigt at kende til medicinsk
behandling af de mest almindelige sygdomme.

Kursisten har en basal viden om medicinen,
som de skal bistå borgeren med at tage

Kurset giver en introduktion til den medicin, der
bruges til behandling af de hyppigste sygdomme
hos ældre borgere. Det kan hjælpe til at forstå,
hvordan medicinen påvirker borgeren, og hvilke
virkninger og bivirkninger det er vigtigt at holde
øje med. På den måde kan social- og sundhedshjælperen være med til at sikre, at borgeren hele
tiden får den rette behandling.

Kursisten kender og kan bruge almindeligt
anvendte fagudtryk og medicinske termer
Kursisten kan observere og genkende
symptomer på ændrede trivsels- og sundhedstilstande hos de ældre borgere som
følge af medicinindtag
Kursisten kan redegøre for og dokumentere
sine iagttagelser i samarbejdet med andre
faggrupper for at sikre en koordineret hjælp
til borgeren

Samtidig kan kurset være med til at sikre et fælles
vidensgrundlag, og det giver tryghed for både
personale og ældre borgere.
Oplevet varighed ca. 30 min.

Kort fortalt om medicin

Kursets emner

Fælles referenceramme

Medicinsk behandling af KOL

Med dette kursus sikrer I, at alle medarbejdere har samme referenceramme, og at
tidsbegrænset personale som fx vikarer og
ferieafløsere også kan få den nødvendige
undervisning.

Medicinsk behandling af hjertesvigt
Medicinsk behandling af type 2-diabetes
Medicinsk behandling af forstoppelse
Medicinsk behandling af infektioner
Medicinsk behandling af smerter

Øvrigt indhold
Quizzer
Kursusbevis
Evaluering

Gyldendal e-Learning tilbyder digitale
kurser af høj kvalitet – kompetenceudvikling
der er skabt i et samarbejde mellem erfarne
fagpersoner og dygtige læringsdesignere.
Vi har udviklet mere end 400 kurser og flere
end 400.000 brugere har gennemført vores
e-learning. Kontakt os, hvis du er nysgerrig
efter at høre mere.

Kontakt os
Har du spørgsmål til vores kurser eller
til Build, er du velkommen til at kontakte
os på:
elearning@gyldendal.dk
www.gyldendal-elearning.dk

Fleksibel og digital
kompetenceudvikling
Kurset er digitalt og kan gennemføres når
som helst og hvor som helst – bare der er
internetadgang. Kurset er speaket, så det
også kan gennemføres af medarbejdere,
der ikke er stærke læsere. Når kurset er
gennemført, udstedes et personligt kursusbevis, og kurset kan herefter anvendes
som opslagsværk.

Build (LMS)
Kurset administreres – sammen med
eventuelle andre kurser til medarbejderne
– i et LMS. Det betyder, at alle læringsaktiviteter dokumenteres, og at kurset kan
tilføjes til udvalgte medarbejdergrupper i
specifikke tidsintervaller eller som del af
en fast oplæring. Har I ikke et administrationssystem, fortæller vi gerne om vores
LMS, Build.

