Medicinhåndtering

Klar til brug og
altid opdateret

Med kurset i medicinhåndtering kan I på
en fleksibel og effektiv måde sikre, at alle
medarbejdere, der har med medicin at gøre,
håndterer medicinen korrekt efter
gældende lovgivning.
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 korrekt medicinhåndtering.
Vi har derfor udviklet et digitalt kursus i medicinhåndtering. Kurset tager udgangspunkt i vejledningen ”Korrekt håndtering af medicin” udgivet af
Styrelsen for Patientsikkerhed, og indeholder to
parallelle forløb – et for autoriserede sundhedspersoner og et for ikke autoriserede sundhedspersoner. Indholdet er tilpasset faggruppernes opgaver
og kompetencer.
Medicinhåndtering består af to dele. I del 1 vælger
medarbejderen enten forløbet for ”autoriserede”
eller ”ikke autoriserede”. I del 2 er indholdet målrettet alle medarbejdere. Kurset tager samlet ca.
tre timer at gennemføre.

Oplevet varighed ca. 90 min. pr. del

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

Medicinhåndtering
Kursets emner

Fælles referenceramme

Del 1:
Medicinhåndtering
Modtagelse og opbevaring af medicin
Medicinadministration
Observation af virkning og bivirkning
Bortskaffelse af medicin og medicinsk udstyr
Indlæggelse og udskrivelse
Kompetencer
Fælles medicinkort – FMK
Dokumentation
Utilsigtede hændelser - UTH
Risikobaserede tilsyn
Informeret samtykke
Risikosituationslægemidler

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.

Del 2:
Introduktion til administrationsformer
Tabletter og kapsler
Smeltetabletter
Resoribletter
Brusetabletter
Granulater
Flydende medicin
Næsedråber og næsespray
Inhalation
Øredråber
Øjendråber
Øjensalve
Lægeordinerede cremer og salver
Medicinske plastre
Klysma
Suppositorier
Vagitorier
Medicin via sonde

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.

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.

Øvrigt indhold
Quizzer
Afsluttende test
Evaluering
Kursusbevis

