
QI Training E-learning.
Opplæring i sikker håndtering av medisinske gasser.

Linde: Living healthcare



Alt helsepersonell som håndterer medisinsk gass trenger opplæring.

Et riktig kunnskapsnivå er grunnleggende for pasientsikkerheten,

sikkerheten i arbeidsmiljøet og for en god kvalitet på håndteringen.

Mange sykehus og helseinstitusjoner finner allikevel ikke muligheten

til å gjennomføre den opplæringen som kreves på grunn av tidspress

og mangel på ressurser.

Løsningen er QI Training E-learning

Linde Healthcare kan nå tilby en varig og fleksibel tilgang til en kvalitets-

sikret opplæring i håndtering av medisinsk gass. Vår E-learning gjør det

mulig for helsesektoren å oppfylle kravene til opplæring uten å måtte

sende ansatte samlet på opplæring. Siden kurset er tilgjengelig via

internett er det mulig for de ansatte å gå gjennom kurset når det passer

både bedrift og hver enkelt deltaker. Alt som trengs er en datamaskin

med internettilgang. Deltakerne kan begynne og avslutte kurset når som

helst underveis, for å fortsette ved en senere anledning om det skulle

være ønskelig. QI Training E-learning er delt opp i seks interaktive

moduler som avsluttes med en test. 

Styrking av eksisterende opplæringssystem

QI Training utvikler og styrker det eksisterende opplæringssystemet og

gjør det mulig å heve opplæringskvaliteten uten at kostnadene eskalerer.

E-learning kan gi en god mulighet til å minske forskjeller i kunnskapsnivå

mellom ulike avdelinger og dermed være med på å øke pasient -

sikkerheten.

Enkelt å administrere

QI Training E-learning gir mulighet for oppfølging av kursets utvikling,

deltagernes resultat og ulike rapporter. Hver deltager får et unikt bruker-

navn og passord. Når eleven har gått gjennom alle modulene og bestått

testen mottar man en diplom som kan skrives ut og sendes til ansvarlig

leder. Man kan ta ut statistikk over hvem som har gjennomført og hvem

som ikke har påbegynt kurset. Flere enheter og avdelinger kan ta kurset

samtidig.

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med din salgsrepresentant for en praktisk demon -

strasjon av QI Training E-learning, eller prøv demoversjonen av kurset 

på www.linde-healthcare.no.

Kvalitetssikret opplæring via internett.



QI Training E-learning – 7 moduler.

Modul 1

Lover og regler.

Denne modulen gir et overblikk over hvilke

lover og regler som gjelder for bruk og

håndtering medisinske gasser og for gass-

medisinsk utstyr.

Modul 2

Medisinske gasser.

Denne modulen gir en generell innføring om

medisinske gasser, deres egenskaper og de

ulike formene gassene finnes i.

Modul 3

Gassers egenskaper.

Denne modulen lærer deg mer om gassenes

egenskaper og hvordan disse påvirkes av ytre

omstendigheter. 

Modul 4

Flaskehåndtering og sikkerhet.

Denne modulen gir kunnskap om hvordan

gassflasker merkes med blant annet farger og

etiketter.

Modul 5

Håndtering av gassflasker på sengeposten.

Denne modulen lærer deg hvordan du skal

håndtere og transportere gassflasker. Her

finner du også instruksjoner for tilkobling av

flaskeregulator.

Modul 6

Medisinske sentralgassanlegg.

Denne modulen gir en generell beskrivelse

av sentralgassanlegget, dets oppbygging,

drift og komponenter.

Modul 7

Test.

Her kan du teste dine kunnskaper innenfor

temaer fra alle modulene. Når du har fullført

testen med tilstrekkelig antall korrekte svar

vil du få ditt kursbevis
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AGA AS

Linde Healthcare, Postboks 13 Nydalen, 0409 Oslo

Tlf: 815 59 05, e-post: healthcare@no.aga.com, www.linde-healthcare.no

Ta kontakt med oss.

Linde Healthcare arbeider for å kontinuerlig utvikle produkter og tjenester til pleie -

personell og pasienter. Vi leverer legemiddelgasser og utstyr og gir opplæring i

håndtering og bruk.

Våre medisinske gasser er klassifisert som legemidler – de produseres og distribueres

i henhold til både nasjonale og europeiske lover og forskrifter. Vi var de første som

fikk markedsføringstillatelse for medisinsk oksygen i Norge (2006). Vårt medisin -

tekniske utstyr oppfyller gjeldende europeiske krav og standarder for medisintekniske

produkter.

Linde Healthcare er en del av The Linde Group som er representert i over 100 land.

Den norske organisasjonen er juridisk en del av AGA AS. 

Mer informasjon om oss og våre produkter og tjenester finner du på 

www.linde-healthcare.no.


