Medicinhåndtering på det sociale område
Kursus i daglig håndtering i medicin

Selveje Danmark tilbyder nu et kursus i korrekt håndtering af medicin på det sociale område.
Kurset tager udgangspunkt i eksisterende lovgivning, så det enkelte tilbud får viden om og
redskaber til korrekt medicinhåndtering i det daglige arbejde.
Det risikobaserede sundhedstilsyn har eksisteret siden 2017. Tilsynet ser kvaliteten af leverede
ydelser på sundhedsområdet. På socialområdet fokuserer tilsynet på medicinhåndtering og
journalføring – og der er fortsat mange bosteder der oplever at have større eller kritiske
problemer.
Formålet med kurset er derfor at give personalet en større forståelse for den daglige
håndtering af medicin, så kvalitet og sikkerhed i medicinhåndtering løbende kan udvikles.
Prisen for deltagelse i uddannelsen er kr. 1.600 plus moms for medlemmer af Selveje
Danmark. For andre selvejende organisationer er prisen kr. 2.000 plus moms.

Indhold
Undervisningen vil blive foretaget af en erfaren, lokal, apoteksfarmaceut og tager
udgangspunkt i materiale, der er udviklet i tæt samarbejde med medarbejdere og ledere på
botilbud.
Kurset i medicinhåndtering tager udgangspunkt i:
•
•
•
•
•
•
•
•

viden om lovgivning om medicinhåndtering
viden om og forståelse af sikring af kvalitet og sikkerhed
kendskab til relevante instrukser
mulighed for at arbejde efter gældende instrukser
mulighed for at forebygge risici for utilsigtede hændelser samt at forholde sig til,
registrere og bidrage til læring af disse
mulighed for at bidrage til at forbedre og sikre arbejdsgange
bevidsthed om konsekvenserne af uddelegering af medicinansvar fra lægen
bevidsthed om egen rolle og betydningen af at arbejde efter instruktionerne i relation til
sikker medicinhåndtering

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til personale og ledere på botilbud. Men andre interesserede er
også meget velkomne.
Pris
Prisen for deltagelse i uddannelsen er kr. 1.600 plus moms for medlemmer af Selveje
Danmark. For andre selvejende organisationer er prisen kr. 2.000 plus moms.

Praktisk information
Dato og tid: 7. juni fra kl. 09-15.00
Sted: Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K
Dato og tid: 9. juni fra kl. 09-15.00
Sted: Castberggård, Østerskovvej 1, 8722 Hedensted
Dato og tid: 12. oktober fra kl. 09-15.00
Sted: Harresø Kro, Hærvejen 147, 7323 Give
Dato og tid: 14. oktober fra kl. 09-15.00
Sted: Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K

Tilmelding
Tilmelding til kurset i medicinhåndtering skal ske på tilmelding@selveje.dk, afmelding kan
omkostningsfrit ske indtil 3 uger før kursets opstart.

