
MEDICINADMINISTRATION
      - FOR PÆDAGOGISKE MEDARBEJDERE        

            I SOCIAL- OG PSYKIATRIOMRÅDET



MÅL MED KURSET
Deltagerne kan:
• på baggrund af tidligere erhvervet viden og praksiserfaring handle selvstæn- 
     digt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration     
     af almindeligt forekommende lægemidler til den enkelte borger/patient
• observere borgerens/patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved
     forandringer og medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden   
     om lægemidlers virkning, bivirkning og interaktion
• anvende sundhedsprofessionelle internetbaserede databaser til at søg
     viden om de enkelte lægemidlers indikationer, virkning, bivirkninger og inter- 
      aktioner samt styrker og enheder
• handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på ba-
     grund af viden om ansvar og kompetence, samt viden om de sikkerheds-
     mæssige aspekter i den aktuelle kontekst
• samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder borgere og profes-
     sionelle, i forbindelse med medicinadministration
• kan derudover dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medi-
     cinadministration på baggrund af viden om gældende retningslinjer inden   
     for eget arbejdsområde.

MEDICINADMINISTRATION

Du kan efter endt uddannelse selvstændigt 

administrere medicin til den enkelte bor-

ger/patient. Du kan observere og handle 

hensigtsmæssigt på forandringer på bag-

grund af viden om medicinens virkning, 

bivirkning og interaktion samt søge viden 

herom i sundhedsprofessionelle databaser. 

Du kan ligeledes dokumentere utilsigtede 

hændelser i forbindelse med medicinadmi-

nistration.



MÅLGRUPPE
Kurset er målrettet pædagogisk personale i psykiatrien og inden for socialområ-
det, som arbejder med medicin i deres daglige praksis.  

INDHOLD
• Ansvar og kompetence 
• Hjernens anatomi og fysiologi
• Almen farmakologi
 - forskellige former for lægemidler
 - hvordan medicin omsættes i organismen
• Medicinske præparater/hovedgrupper der anvendes i psykiatrien
 - virkning/bivirkning, skema til registrering
 - PN
 - misbrug
 - allergi, CAVE
• Medicinhåndtering og ordinationer
 - medicinordination
 - medicinadministration
 - ophældning af medicin
 - compliance
 - medicinfejl, hvor går det galt - undersøgelse omkring utilsigtede hændelser
 - lokale instrukser
•  Informationssøgning, medicin.dk
• Pædagogiske metoder og medicingivning
 - Hvorfor tager patienten ikke medicinen, compliance
• Lovgivning, vejledninger, bekendtgørelser
 • Psykiatrilove
   - tvang
 • Sundhedsloven
  - utilsigtede hændelser
  - patientsikkerhed
  - informeret samtykke

ARBEJDSFORM
Forløbet tilrettelægges som et praksisnært kompetenceudviklingsforløb, 
hvor problemstillinger fra deltagernes praksis inddrages og analyseres med 
udgangspunkt i relevant teori på området. 
Der indgår selvstændigt arbejde i forløbet, og der forventes høj grad af 
deltageraktivitet. 

BEVIS
Uddannelsesforløbet afsluttes med en test, og der udstedes kompetencegivende 
uddannelsesbevis for forløbet til de deltagere, der gennem aktiv deltagelse i for-
løbet har nået uddannelsens mål og har gennemført den afsluttende test med et 
tilfredsstillende resultat. 



 

TID OG STED
KURSUSNR. TIDSPUNKT STED

e17pa27031 d. 27. marts - 31. marts 2017 SOSU Aarhus

Samlet varighed 5 dage. Daglig undervisningstid fra kl. 8.00 - 15.25.

Tilmelding og økonomi
Tilmelding sker via tilmeldingsportalen: www.efteruddannelse.dk.  
Søg på kursusnummer (se ovenfor). Der kræves digital signatur for at kunne 
tilmelde sig. 

Minimum deltagerantal pr. hold: 20 

Der kan søges VEU-godtgørelse for målgruppen. VEU-godtgørelse søges også 
via portalen: www.efteruddannelse.dk.  

Der kan søges om kørselsgodtgørelse ved daglig transport ud over 24 km, og 
der kan søges om tilskud til kost og logi (max. 500,- kr. pr. dag) ved over 120 
kms daglig transport.

Vejledning og hjælp til tilmelding og ansøgning om VEU-godtgørelse kan fås 
ved at kontakte kursussekretariatet:

• SOSU Aarhus, Dorte Lorenzen, tlf. 87412604, DOL@sosuaarhus.dk

SOSU aarhus
Hedeager 33
8200 Aarhus N
Mail: sosu@sosuaarhus.dk
Tlf.: 8741 2626




