
Nyt kursus til 
social- og sundhedsassistenter
Emne:  ”Farmakologi og medicinhåndtering”

Med dette kursus kan kommunen øge 
fokus på patientsikkerhed, og på de skærpede 
krav til social- og sundhedsassistentens  
viden om ”Farmakologi og medicinhåndtering”

eLæring med
afsluttende test
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Kursets formål

Kurset indholder Kursets afsluttende test

• at uddannede social- og sundhedsassistenter bringes 
på højde med  kravene til ”Farmakologi og medicin-
håndtering” i de nye SOSU-bekendtgørelser fra 2015 og 
2017

• at udbygge kursisternes eksisterende uddannelse og 
praktiske erfaring med medicinhåndtering

• at følge gældende lovgivning på området, samt tage 
udgangspunkt i bekendtgørelser (delegering mv.), 
nationale vejledninger og anbefalinger fra Sundheds-
styrelsen

Kort introduktion, seks faglige moduler og en  
afsluttende test. Modulerne er sammensat af: 

• videoforelæsninger

• opgaver, hvor kursisten skal skrive i et kursushæfte

• multiple-choice opgaver på skærmen

• interaktive cases

• refleksionsspørgsmål fra hverdagen

• supplerende læsning og opslag på promedicin.dk,  
interaktionsdatabasen.dk samt lærebogen  
”Farmakologi og medicinhåndtering”

• modultests, som skal bestås for at kursisten opnår  
adgang til næste modul

Om testen: 

• der skal svares rigtigt på 27 ud af 30 spørgsmål

• kursisten har tre måneder til at gennemføre kurset 
fra kurset påbegyndes (kursustilmelding)

• kursisten har to forsøg til at bestå kurset. Lykkes 
det ikke, skal der tages kontakt til nærmeste leder

• kurset giver IKKE merit på den ordinære social- og 
sundhedsuddannelse

Når kurset er gennemført, og den afsluttende test er 
bestået, udsteder SOSU Østjylland et certifikat. Kursisten 
printer selv certifikatet indefra kursus-systemet 

• social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetencer

• patient/borgersikkerheden

• viden om almen og speciel farmakologi

• samarbejdet mellem social- og sundhedsassistenten  
og borgeren om den medicinske behandling

• kvaliteten af medicinhåndtering og -dispensering

• social- og sundhedsassistentens  færdigheder i  
medicinregning

Kurset  skærper



Forelæsningerne stopper jævnligt, og kursisten udfor-
dres med spørgsmål til eksisterende og nytilegnet viden. 
Mange forskellige spørgetyper anvendes - også det 
at genkalde sig eksisterende viden og nedskrive den i 
kursushæftet

Når kursisten har gennemgået alle seks moduler, opnås 
adgang til den afsluttende test. Først når den er  
bestået med mindst 90% korrekte besvarelser, udstedes 
certifikat fra SOSU Østjylland 

Til alle faglige moduler hører en grundig forelæsning, som 
kombinerer video af lærer/andre fagpersoner med  
udførlige grafiske præsentationer

”Alt i alt har det været super godt. En rigtig god og 
lærerig proces, hvor vi både har fået genopfrisket vores 
viden og lært nyt. Det har været så godt, at der har  
været indlagt forskellige spørgsmål og modultests.”  

Lykke Beck Laursen,
Praktikvejleder og social- og sundhedsassistent, 
Skanderborg Kommune



Features ved kurset
• bogmærkefunktion, som ”husker”, hvor man forlod 

kurset
• forskellige læringsstile, der udfordrer den enkelte kursist
• nem brugeroprettelse med navn, CPR-nummer, e-mail-

adresse og arbejdssted
• automatisk udsendelse af påmindelse ved 

manglende gennemførelse
• kursushæfte på ca. 30 sider, som skal printes inden 

kurset påbegyndes 

Hvem står bag ?
• kurset er udviklet i samarbejde mellem SOSU Østjylland 

og MindMakers ApS og udbydes af SOSU Østjylland

Underviserne
• undervisningen varetages af erfarne undervisere 

i ”Farmakologi og medicinhåndtering” fra SOSU 
Østjylland 

Fordele ved eKurser
• læring tilpasses fleksibelt til vagtplaner og den 

øvrige daglige drift
• kursisten opnår fordybelse, når muligheden er 

tilstede
• kursisten kan repetere stoffet efter behov
• deltagerne kan arbejde med og uden  

forberedelse 

Kontakt os gerne for yderligere information:

Afdelingsleder Lise Knokgård 
tlf: 2494 3571  
lkn@sosuoj.dk 

Kursuskoordinator Anne Katrine Valeur 
tlf:  8720 6117 
akv@sosuoj.dk

NB: Prisen inkluderer ikke bogen ”Farmakologi og  
medicinhåndtering” fra forlaget Munksgaard. Bogen er 
basis for SOSU-assisten uddannelsen, og bør være 
tilgængelig for kuristen

Pris:
1.995,-  

ex.moms pr. licens 

Yderligere information
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