Sikker medicinhåndtering
i det pædagogiske arbejde
– nyt basiskursus 100 % skræddersyet til handicapområdet

Nu med digital hverdagslæring udviklet i samarbejde
med TV-Glad.

”Samarbejdet med Type2dialog har givet løsninger, der kunne igangsættes med det samme, samt ideer til, hvordan medicinhåndteringen
kan understøtte det pædagogiske arbejde fremover. Samtidig har det
skabt øget opmærksomhed på hele medicinprocessen for ledelsen såvel
som medarbejdere”.
Helle Folke, leder, Bostedet Ringertoften, Københavns Kommune

Begrænset
antal pladser
– først til mølleprincippet
gælder!

Type2dialogs forløb ”Sikker medicinhåndtering i det pædagogiske arbejde” giver dig
en grundig viden om sikker medicinhåndtering på botilbud. Samtidig får du inspiration
til medicinpædagogiske metoder, som kan styrke samarbejdet med borgeren og de
pårørende. Kurset afsluttes med en certificering.

Hvorfor deltage?
Håndtering af medicin er en del af hverdagens pædagogiske arbejde, da borgere på
botilbud ofte er i behandling med en kompleks sammensætning af medicin. Derfor
oplever det pædagogiske personale i større grad at blive involveret i medicinopgaver.
Det stiller krav til både faglige kompetencer og faglig viden på området.
Type2dialogs forløb har fokus på at bygge bro mellem det pædagogiske arbejde og
medicinområdet. Din deltagelse sikrer, at du bliver up to date med medicinområdets
lovgivning og Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvilket er vigtigt, da kendskab til
netop disse områder er afgørende for god opgaveløsning. Du får helt styr på, hvad der
er dit ansvar ift. at håndtere borgerens medicin, du får mulighed for at drøfte etiske
dilemmaer fra praksis, og med en faglig introduktion til medicinpædagogiske metoder
får du inspiration til at inddrage borgere og pårørende i medicinprocessen.

Hvem er Type2dialog?
Type2dialog er et af landets førende konsulenthuse inden for kvalitetsudvikling af
velfærdsområderne, herunder handicapområdet. Medicinområdet er et vigtigt fokuspunkt ift. at bygge bro mellem det pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde, og vi
medvirker derfor til at skabe reelle kompetenceløft for handicapområdets medarbejdere. De faglige kapaciteter, der har udviklet forløbet,
er bl.a. eksperter med følgende baggrund: farmaceuter,
læger, socialpædagoger, brugere samt TV-Glad.

Udbytte
Som deltager får du følgende udbytte ”med hjem” til botilbudet:
• Opdatering på Sundhedsstyrelsens retningslinjer for korrekt medicinhåndtering
• Kendskab til relevant lovgivning på medicinområdet
• Overblik over det ansvar, man som medarbejder har ift. medicinhåndtering
• Viden om, hvilken betydning sikker medicinhåndtering har for det pædagogiske arbejde
• Inspiration til konkrete redskaber til brug for kvalitetsudvikling i praksis
• Læring af utilsigtede hændelser ift. medicin
• Indblik i medicinpædagogiske og sundhedspædagogiske metoder og redskaber
• Konkret og brugbar viden, som kan deles med kolleger på botilbudet og igangsættes med
det samme
• Medlemskab af netværk , hvor man på tværs af Danmark kan få hurtig adgang viden,
sparring og inspiration
• Adgang til modul 2: Medicinpædagogik som arbejdsmetode

Blended Learning
Forløbet er opbygget som Blended Learning, og det betyder, at der anvendes forskellige
læringsmetoder. Der gennemføres to workshopdage, som Type2dialogs specialister faciliterer,
og hvor der tages udgangspunkt i medicinviden på baggrund af evidens, praksiserfaring
samt øvelser og deltagerrefleksioner. På session 2 gennemfører deltagerne et digitalt
læringsmodul, der er produceret i samarbejde med TV-Glad og skræddersyet til handicapområdet. Det digitale læringsmodul gennemgår kroppens funktioner og lægemiddelformer
samt lovgivning og dokumentationspraksis.
Det samlede forløb afsluttes med en certificering i ”sikker medicinhåndtering”.
Nedenstående illustreres forløbet.
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Målgruppe
Forløbet er målrettet medarbejdere, der arbejder på botilbud for borgere med udviklingshæmning. Følgende personer vil få et udbytte af forløbet:
• Pædagogisk personale, der ikke er medicinansvarlige, men som skal have basiskompetencer ift. sikker medicinhåndtering
• Medicinansvarlige med under 2,5 års sundhedsfaglig grunduddannelse
• Ufaglærte medarbejdere, der håndterer medicin

Pris, aktiviteter og rabat
Prisen for det samlede forløb er 3.900 kr. ekskl. moms pr. deltager. Prisen omfatter fagligt kompendium, to faglige temadage, adgang til digitalt læringsmodul, certificering,
netværk med andre botilbud, fuld forplejning, lokaler og sekretariatsbistand. Hvis du tilmelder tre deltagere fra samme botilbud senest den 20/9 2016, opnås en rabat på 15 %.

Praktiske oplysninger
Fageksperter: Type2dialogs farmaceuter, der har en bred indsigt i praksis på botilbud,
faciliterer og underviser på de to workshopdage.
Hvornår:
Der gennemføres to hold. Et i november 2016 og et i marts 2017.
Antal:
Der er begrænset antal pladser, derfor gælder først til mølleprincippet.
Sted:
Der oprettes et hold i Fredericia og et hold i Roskilde.
Tilmelding: Tilmeld dig ved at maile til koordinator Tina Yde Rothberg 			
på tyr@type2dialog.dk eller ring på 3525 1350.

Søren Post
Farmaceut og konsulent. Erfaring med analyser, rådgivning og undervisning ifm. kvalitetsudvikling af handicap- og psykiatriområdet. Søren har
erfaring med medicingennemgang, optimering af medicinprocesser og
implementering af farmaceutiske ydelser i akutmodtagelser og psykiatrien.
Camilla Neuper Kjeldal
Farmaceut og chefkonsulent. Master i kvalitetssikret lægemiddelanvendelse. Erfaring med analyser, rådgivning og undervisning ifm. kvalitetsudvikling af handicap- og psykiatriområdet. Camilla har mange års erfaring
med implementering af evidensbaserede ydelser inden for medicinhåndtering og samarbejde mellem apotek, kommune, læge, hospital mv.
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