Medicinfaglig udvikling
Styrk fundamentet under jeres sundhedsfaglige platform

”Type2dialog har understøttet handicapområdet i Billund
Kommune med et kompetenceløft, der havde fokus på sundhed
og fysiske problemstillinger hos mennesker med en udviklingshæmning. Vores medarbejdere har fået ny sundhedsfaglig viden
og konkrete redskaber til at øge kvaliteten i kerneopgaven og
udvikle det kollegiale faglige fællesskab."
Aase Jensen, handicapchef, Billund Kommune

Evidensbaseret viden
serveret i
øjenhøjde

Borgere på botilbud er ofte i behandling med en kompleks sammensætning af medicin. Det stiller store krav
til personalets kompetencer og viden om medicin. Type2dialog skræddersyer et inspirerende udviklingsforløb
med workshops, der fokuserer på at bygge bro mellem socialpædagogisk arbejde og medicinsk behandling.
Med medicinfaglig udvikling af jeres organisation får I anvendelsesorienteret medicinteori og redskaber, der
øger jeres evne til at handle kompetent i praksis. Type2dialog leverer evidensbaseret viden og kobler den med
erfaringer fra jeres hverdag. Dermed sikres I bedre forudsætninger for at udvikle kvaliteten og øge patientsikkerheden på jeres botilbud.

Jeres udbytte

Eksempler på faglige emner
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En solid fælles faglig platform og et fælles sprog
Evidensbaseret viden serveret i øjenhøjde
Skærpet fokus på observation af medicinens effekt
Nye perspektiver på medicinhåndteringen
Inspiration til kvalitetsudvikling
Øget patientsikkerhed

Kollektiv læring igangsætter udvikling
Hvorfor igangsætte fælles faglig udvikling af organisationen?
Fordi alt for mange individuelle kurser skaber begrænset værdi for
organisationen. Ofte drager en enkelt medarbejder eller to på
kursus for at blive inspireret. Men de kan have svært ved at
trænge igennem med deres nye viden til resten af organisationen.
Dermed bliver kurset mere et personalegode end en investering i
organisationen.
Skal der igangsættes en strategisk indsats, som skal udvikle kvaliteten i kerneopgaven, er det vigtigt, at alle inddrages. Er der ikke
ressourcer til at gennemføre en længere forandringsproces, giver
det i den grad mening at kickstarte det hele med Type2dialogs
forløb ”Medicinfaglig udvikling”.

Kom hurtigt og godt i gang
I løbet af kort tid kan Type2dialog stå klar med et specialistteam, der tilrettelægger og tilpasser processen ud fra jeres
ønsker, behov og problemstillinger. Aktiviteterne foregår under
anerkendende rammer og tilpasses målgruppen, der kan være
såvel mono- som tværfaglig. Type2dialog faciliterer workshopdagene og skaber en atmosfære, hvor deltagerne bliver involveret aktivt og personligt, idet deres egne oplevelser og erfaringer inddrages. Mellem de enkelte workshopdage arbejder deltagerne med praksisnære hjemmeopgaver for at sikre den nødvendige kobling til praksis. Vi trækker i arbejdstøjet og sørger for, at
teori og praksis går hånd i hånd.

Medicinpædagogik
Antipsykotika og psykofarmakologi
Behandling af somatiske lidelser
Misbrug og medicin
Risikolægemidler og risikosituationer
Krop og sygdom
Lægemiddelkommunikation med borgere og sundheds-		
professionelle
• Sikker medicinhåndtering

Medicinfaglig udvikling
Platform
Mål og retning,
faglig tilpasning,
praktisk
tilrettelæggelse osv.

Workshop 1
Undervisning,
øvelser, refleksion
og dialog.

Workshop 2
Undervisning,
øvelser, refleksion
og dialog.

Digital hverdagslæring

Workshop 3
Undervisning,
øvelser, refleksion
og opfølgning.

Refleksionsopgave

12 mdr.

Koordinering, praktisk support, observationer og feedback

Figuren illustrerer et eksempel på et fagligt udviklingsforløb,
der inkluderer workshopdage, gruppearbejde, digital hverdagslæring og opgaver koblet til praksis. Hele forløbet udvikles
specielt til jer, så det dækker præcis jeres behov og ønsker.
Jeg underviser mange forskellige faggrupper på botilbud i
hele landet. Fælles for dem alle er en glubende appetit på
mere viden om medicin for at kunne støtte, opmuntre og
observere borgerne i deres daglige behandling og koble
medicinhåndteringen med det pædagogiske arbejde.
Samtidig er et handlekraftigt og vidende personale en forudsætning for at skærpe fokus på medicinhåndteringen. Et
kompetenceløft kan med andre ord både bidrage til at øge
livskvaliteten for borgerne og skabe større arbejdsglæde
blandt personalet.

Søren Post, sundhedsfaglig konsulent og farmaceut,
Type2dialog

Boost jeres udbytte med digital
hverdagslæring
I Type2dialog bestræber vi os altid på, at alle medarbejdere får
et rum til læring og dermed en optimal medicinfaglig optankning og udvikling – både i teori og praksis. Workshopforløbet
kan med fordel suppleres med det digitale hverdagslæringsmodul ”Viden om medicin”, der gennemgår alt fra kroppens
funktioner til lægemiddelformer og lovgivning. Den digitale
læringsplatform er tilgængelig over 12 måneder, hvilket giver
mulighed for løbende repetition og opsamling.

Type2dialog er jeres arbejdshest
Type2dialog har et indgående kendskab til medicinhåndtering på botilbud og stiller med eksperter, der sikrer en høj faglig standard og et solidt
fundament for jeres fremadrettede arbejde med medicin. Vi smøger
ærmerne op og gennemfører lokalt tilpassede workshops, der tager
udgangspunkt i jeres ønsker og behov.
Kontakt Type2dialog for et gratis og uforpligtende inspirationsmøde.
Ring på tlf. 3525 1350.
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