Ansøgning om udvikling af e-learningkursus
Hvad er baggrunden for ønsket? (identificeret behov for udvikling/kompetenceudvikling, ny viden, LUP,
kvalitetsdata eller andet)
Kvalitetssikring, patientsikkerhed, påtale fra JCI
Hvad er formålet med aktiviteten? Hvilken effekt skal aktiviteten have for medarbejdere, ledere,
afdeling og virksomhed?
Effektiv og ensartet samt tidsbesparende undervisning i emner som er obligatoriske.I egen afdeling skal
hver sygeplejerske undervises i ca 10 præperater før de må anvendes. Det arbejde bliver ikke udført, men
er faktisk et krav for at kunne få delegeret ordination og hermed kunne administrere præperatet
Hvad er det for en aktivitet eller ydelse, der efterspørges? (temadag, undervisning, kursus,
konsulentbistand, supervision/sparring, facilitering eller andet)
Udarbejdelse af E-learning vedr. delegeret ordination af lægemidler
Hvem er aktiviteten rettet mod? Skal flere målgrupper deltage i aktiviteten?
I første omgang sygeplejersker i Perioperativt Afsnit på BBH, men når programmet er udviklet kan det
anvendes på alle Perioperative Afsnit/Opvågningsafdelinger i Region Hovedstaden. Jeg ser også mulighed
for at det kan anvendes i næsten samtlige sengeafdelinger på såvel hospitaler som i primær sektoren. Det
er kun fantasien der sætter grænser.
Hvad er Center for HR’s rolle? Hvad er jeres rolle, som modtager af aktiviteten? Hvilke lokale
ressourcepersoner skal inddrages?
Center for HR´s rolle: Udarbejde et E-learningsprogram som kan anvendes lokalt hvor der indledningsvis
er undervisning i det enkelte præperat, eftersølgende spørgsmål som skal besvares med en aftalt
scoringsprocent. Det kunne være ønskeligt hvis programmets resultater blev opsamlet i en database med
automatisk reminder om fornyelse. Vores rolle vil være at give jer input til indholdet, og ressourcer der
skal inddrages er at få læger til at udarbejde undervisningsprogrammet for hvert enkelt præperat samt
udarbejdelse af spørgsmål. Et præperat/E-learnings-test. Skabelonen til indholdet kan udarbejdes over en
læst, men det er kun fantasien der sætter begrænsninger for antallet af E-learningsprogrammer. De
Aktiviteten i forhold til strategier, indsatsområder og politikker
Medicinadministration er et indsatsområde i afdelingen. Jeg ved at det samme gør sig gældende på flere
andre afsnit. Endvidere er der en påtale i forbindelse med akkreditering vedr. dette.
Hvem har ønsket aktiviteten? Hvilken leder har godkendt henvendelsen?
Jeg selv. Endvidere har jeg omtalt mit forslag i vores afsnitsledergruppe, hvilket de synes var en fantastisk
ide som ville være meget tidsbesparende
Økonomisk ramme for aktiviteten? Er der afsat økonomiske midler til aktiviteten? Skal der søges
økonomiske midler?
???

Hvornår ønskes aktiviteten gennemført?
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Navn
Fornavn Efternavn
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Afdelingssygeplejerske
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nnnnnnnn
Mailadresse
fornavn.efternavn@regionh.dk

