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Nettbasert opplæringskurs på Ersta sykehus.
Ersta sykehus i Stockholm satser på e-læring. I fjor tok
sykehuset i bruk Linde Healthcares nettbaserte opplæringskurs i sikker håndtering av medisinske gasser.
— Vi er veldig fornøyde, sier Margareta Danelius, sjeﬂege
ved Ersta sykehus.

Interaktivt og enkelt
Opplæringskurset er en del av av Linde Healthcares konsept QI Training
og heter “Sikker håndtering av medisinske gasser”. Kurset er interaktivt
og består av seks deler. Kurset avsluttes med en kunnskapstest, og det
kan skrives ut et diplom som bevis på fullført kurs.
— Det er ikke noe problem om man må ta en pause i kurset. Du bare
fortsetter der du sluttet. Men jeg anbefaler å ta opplæringskurset i én
omgang – det tar bare et par timer.
— Det kan kanskje være en risiko for at nettbaserte opplæringskurs ikke
prioriteres like høyt som tradisjonelle kurs. Hos oss har imidlertid ikke
dette vært noe problem. Vi valgte å kjøre kurset i forbindelse med
pasientsikkerhetsplanen som gjennomføres hvert år. Jeg synes det er
fornuftig å se på kurset som obligatorisk, som en del av jobben. Det har
fungert godt hos oss, og lederne har gitt alle den tiden de har behøvd.

Fortsetter med nettbasert opplæring

I fjor sommer besluttet Ersta sykehus seg for å teste Linde Healthcares
nettbaserte opplæringskurs i sikker håndtering av medisinske gasser. Et
70-talls lisenser ble kjøpt inn, og i dag har de ﬂeste av de utpekte
medarbeiderne tatt kurset.
— Det har fungert bra. Vi har bare fått gode tilbakemeldinger fra medarbeiderne. Jeg får til og med signaler om at enda ﬂere ønsker å ta
opplæringskurset, forteller Margareta Danelius.
Det nettbaserte opplæringskurset handler om sikker håndtering av
medisinske gasser. Det er rettet mot alle i en virksomhet som har ansvar
for eller som håndterer gasser.
— Selv for meg, som kun har liten daglig kontakt med gassene vi bruker,
var kurset veldig nyttig. Kurset er pedagogisk bygd opp og forklarer på en
enkel måte hvordan alt henger sammen. Man lærer hva som kan gå galt,
men først og fremst hvordan feil skal unngås. Opplæringskurset ga meg
nøyaktig det jeg hadde behov for, sier Margareta Danelius.
Som sjeﬂege så hun at det var behov for mer kunnskap om hvordan
medisinske gasser skal håndteres. Omtrent samtidig testet sykehuset ut et
annet nettbasert opplæringskurs – om hygiene i pleien. Da de hørte om
Linde Healthcares nye kurs, bestemte de seg for å satse på det også.
— Det er store fordeler ved ikke å behøve å ta et lengre kurs. Et nettkurs er
enklere å organisere. Du styrer i større grad selv når og hvor du vil
gjennomføre kursopplegget.
Ersta sykehus driver blant annet med virksomhetsområdene mage og
tarm, anestesi og palliativ pleie. Sykehuset har tilbudt opplæringskurset til
lederne for alle virksomhetsområder, sykepleiere med gassansvar og
“førstelinje”-lederne. På en avdeling lot de alle medarbeiderne ta kurset.
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Erfaringene fra Linde Healthcares nettbaserte opplæringskurs har fått
Ersta sykehus til å satse på nettkurs. Og når det gjelder gassopplæring,
så er interessen på sykehuset økende. Ryktet har også spredd seg til
andre sykehus, forteller Margareta Danelius.
—Noen medisinske teknikere fra Södersykehuset tok kontakt med oss
etter å ha fått spørsmål fra sine kollegaer. De var nysgjerrige på å ta
opplæringskurset, og det sørget vi for å løse for dem.
I fremtiden er hun åpen for å la opplæringskurset inngå i for eksempel et
introduksjonsprogram for nyansatte.
Therese Klasson som er ansvarlig for QI Training på Linde Healthcare, sier:
— Det er gledelig at det har fungert så godt på Ersta sykehus. Vårt mål
har vært å skape et opplæringskurs som er lett å gjennomføre og som
samtidig ivaretar sikkerheten. Sikkerhet er ellers noe man lett kan ta for
gitt i det daglige arbeidet, men dette er noe man må jobbe kontinuerlig
med og gjerne repetere med jevne mellomrom.
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Vil du vite mer om QI Training E-learning, kan du kontakte kundeservice
på telefon 815 59 095 eller sende en e-post til healthcare@no.aga.com.
Du ﬁnner mer informasjon på hjemmesiden www.linde-healthcare.no,
der du også kan teste ut en demoversjon av kurset.
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Opplæringskurset var enkelt og pedagogisk lagt opp, og det ga oss nøyaktig det vi
trengte.

