Også for ledige (6 ugers)

Medicinadministration
Kort fortalt
Du kan efter endt uddannelse selvstændigt administrere medicin til den enkelte borger/patient. Du kan observere og handle
hensigtsmæssigt på forandringer på baggrund af viden om medicinens virkning, bivirkning og interaktion samt søge viden
herom i sundhedsprofessionelle databaser. Du kan ligeledes dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med
medicinadministration.

Hold
19-09-2022
Medicinadministration
C.A. Olesensvej 2 4200

5 dage

Daghold

27-10-2022
Medicinadministration
C.A. Olesensvej 2 4200

5 dage

Daghold

14-11-2022
Medicinadministration
C.A. Olesensvej 2 4200

5 dage

Daghold

Kontakt
Lene Grønvold Møller
4172 1328
legm@zbc.dk

Kursusinfo
Dit udbytte af kurset
Du bliver styrket i at reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af
almindeligt forekommende lægemidler til den enkelte borger/patient
Du får viden om lægemidlers virkninger, bivirkninger og interaktion
Du får kendskab til hvordan du handler hensigtsmæssigt i forbindelse med
medicinadministration, på baggrund af viden og kompetencer
Du vil få viden om, hvordan du samarbejder med både borgere og professionelle
Udfordringer med at regne, læse og stave?
Få hjælp til vurdering af basale færdigheder, ring på 7242 2512.

Fag: Medicinadministration
Fagnummer:
48101

Varighed
5 dage

Kursuspris
AMU-målgruppe:
DKK 0,00

AMU-pris:
DKK 0,00

Uden for målgruppe:
DKK 3.179,00

Ikke AMU-målgruppe,
fremmøde:
DKK 3.179,00

Vær med.
Verden er til at forandre.
kurser.zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6-8 4100 Ringsted Tlf: 5578 8888

Også for ledige (6 ugers)

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter, ansat i den primære eller den sekundære
sundhedssektor med mindst ½ år praksiserfaring.

Tilmelding

Beskrivelse: Deltagerne kan på baggrund af tidligere erhvervet viden og praksiserfaring
handle selvstændigt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af
almindeligt forekommende lægemidler til den enkelte borger/patient.
Deltagerne kan:
observere borgerens/patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og
medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning,
bivirkning og interaktion
anvende sundhedsprofessionelle internetbasserede databaser til at søge viden om de enkelte
lægemidlers indikationer, virkning, bivirkninger og interaktioner samt styrker og enheder
handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om
ansvar og kompetence, samt viden om de sikkerhedsmæssige aspekter i den aktuelle kontekst
samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder borgere og professionelle, i
forbindelse med medicinadministration
Deltageren kan derudover dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med
medicinadministration på baggrund af viden om gældende retningslinjer inden for eget
arbejdsområde.

Vær med.
Verden er til at forandre.
kurser.zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6-8 4100 Ringsted Tlf: 5578 8888

