Albertslund Kommune
Plejeboligområdet

Procedure

Emne: E-learningsprogrammer
Henvender sig til:
Alt uddannet personale ansatte på plejeboligområdet.
Formål:
- At beskrive de opstillede krav til medarbejderne i forhold til gennemførelse af Elearningsprogrammer samt i hvilke tilfælde det vil afstedkomme sanktioner såfremt
disse ikke overholdes.
Særlig for E-learning medicinadministration som er obligatorisk
Formål:
-

Sikre at alt personale med adgang til administration eller dispensering af medicin til
beboerne har de påkrævede kompetencer for at kunne varetage disse opgaver under
overholdelse af den til en hver tid gældende lovgivning angående medicinhåndtering.

E-learning medicinadministration består af tre moduler.
Modul 1; almen medicinhåndtering
- Skal gennemføres og bestås af alle faggrupper
Modul 2; overbygningsmodul på medicinhåndtering som forudsætter at man har gennemført
modul 1
- Skal gennemføres og bestås af SSH, SSA og sygeplejersker
Modul 3; overbygningsmodul på medicinhåndtering som forudsætter gennemførsel af modul
1 og modul 2
- Skal gennemføres og bestås af SSA og sygeplejersker.

Personalet inviteres via mail til at gennemføre modulerne og man indkaldes kun til de moduler
man skal gennemføre.
Det er afdelingslederen ansvar at der afsættes tid til at personalet kan gennemgå de moduler
de indkaldes til i arbejdstiden.
Der udstedes beståelsesbevis via mail.
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De moduler man indkaldes til skal være gennemført og bestået indenfor en frist på 4 uger.
Såfremt man ikke består de moduler man skal indenfor tidsfristen, skal man henvende sig til
sin afdelingsleder, hvor det videre forløb kan planlægges og evt. behov for hjælp kan
igangsættes.
Hvis medarbejderen ikke består Medicin E-learningsmodulerne:
Hvis man med relevant hjælp ikke består efter 3.gang kan man få inddraget sin
medicinadministrations- og dispenserings kompetencer.
Består personalet ikke, kan det få ansættelsesretslige konsekvenser.

Alle E-learningsprogrammer skal gennemføres senest 6 uger efter ansættelsen.
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