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▪ Velkommen

▪ Tilsyn og kompetenceudvikling

▪ Smagsprøver

▪ Tilgang til læring

▪ Succesfuld implementering

▪ Guide2know og e-learning generelt

▪ Konceptkurser contra ny-udvikling

Dagsorden



▪ Har I haft besøg af det sociale tilsyn eller risikobaserede 

tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed?

▪ Hvordan dik det?

▪ Hvordan sikrer I, at alle medarbejdere ved det de skal?

▪ Hvilke planer og overvejelser har I med hensyn til 

strategisk kompetenceudvikling / transfer i egen institution 

/ overordnet?

Tilsyn og kompetenceudvikling!



Medicinhåndtering



En lille teaser på medicinhåndtering

https://www.youtube.com/watch?v=mBjbiORKbDE&list=PLUWM02wS-C1HaW5NFlincJrQqUgIduoZL


Medicinhåndtering – Sønderborg Kommune



Medicinhåndtering – andre kommuner



Konceptmodel – hvad får I?

Fuld brugsret over modulerne, som I kan benytte frit i egen organisation, 
efter…

▪ tilpasning af kursusplatform til jeres design
▪ adgang til alle de originale drejebøger
▪ sparring og hjælp til at tilrette drejebøger
▪ re-speak af kurset
▪ tilpasning af illustrationer
▪ tilpasning af links og quizzer
▪ sparring omkring god implementering

Ved abonnementsordning også den løbende vedligeholdelse af…

▪ nationale ændringer
▪ lokale ændringer
▪ tekniske forhold



Hvem anvender medicinhåndteringskonceptet?

▪ Sønderborg Kommune
▪ Aarhus Kommune
▪ Albertslund Kommune
▪ Ballerup Kommune
▪ Billund Kommune
▪ Egedal Kommune
▪ Faaborg-Midtfyn Kommune
▪ Faxe Kommune
▪ Haderslev Kommune 
▪ Kolding Kommune
▪ Mariagerfjord Kommune
▪ Nyborg Kommune
▪ Svendborg Kommune
▪ Syddjurs Kommune

▪ Tønder Kommune
▪ Vejen Kommune
▪ Vejle Kommune 
▪ Vesthimmerlands Kommune



Priser på konceptet ”Medicinhåndtering”

Alle tre moduler i en lokaltilpasset udgave kr. 150.000/årligt

Der er herefter frit forbrug i egen organisation. 

Modulerne vedligeholdes løbende både fagligt og teknisk af G2K, og dette er 
indeholdt i prisen. Der er derfor en tre-årig-bindingsperiode.  

Modulerne leveres på den nye platform - dvs. de kan afvikles fra bl.a. tablets.

Alle priser tillægges moms.



Magtanvendelse



En lille teaser på magtanvendelseskurset

https://www.youtube.com/watch?v=ohq4mNcDw68&list=PLUWM02wS-C1HaW5NFlincJrQqUgIduoZL&index=5


Magtanvendelse – Tønder Kommune



Fuld brugsret over kurset, som I  kan benytte frit i egen organisation, 
efter…

▪ tilpasning af kursusplatform til jeres design
▪ adgang til alle de originale drejebøger
▪ sparring og hjælp til at tilrette drejebøger
▪ re-speak af kurset
▪ tilpasning af illustrationer
▪ tilpasning af links og quizzer
▪ sparring omkring god implementering

Konceptmodel – hvad får I?



Hvem anvender magtanvendelseskonceptet?

▪ Tønder Kommune
▪ Norddjurs Kommune
▪ Sønderborg Kommune
▪ Vesthimmerland Kommune
▪ Faxe Kommune



Priser på konceptet ”magtanvendelse”

Modulet i en lokaltilpasset udgave kr. 65.000/årligt

Der er herefter frit forbrug i egen organisation. 

Modulet vedligeholdes løbende både fagligt og teknisk af G2K, og dette er 
indeholdt i prisen. Der er derfor en tre-årig-bindingsperiode.  

Modulet leveres på den nye platform - dvs. det kan afvikles fra bl.a. tablets.

Alle priser tillægges moms.



Konceptkurser

Velfærdsområdet

▪ Medicinhåndtering

▪ Rehabilitering

▪ Sårbehandling

▪ Kateterpleje

▪ Kompression

▪ Magtanvendelse

▪ Hygiejne

▪ Velfærdsteknologi

▪ Målrettet støtte (ICF)

▪ FMK i praksis



Konceptkurser

HR-området

▪ Intro til nye medarbejdere

▪ Sygefravær

▪ Arbejdsmiljø

▪ God tone

Økonomi/IT

▪ I-sikkerhed

▪ Ledelsestilsyn

▪ Risikostyring

Beskæftigelsesområdet

▪ Jobnet-CV

▪ Ansøgning/CV

▪ Internt modul



Ny-udvikling og partneraftaler

Ny-udvikling

▪ Et kursus i et valgfrit emne eller målrettet en bestemt indsats

▪ Du/I står selv for indholdet

▪ Vi hjælper jer igennem, og står for hele 
opsætningen/produktionen

Partneraftaler

▪ Er det udviklede kursus interessant for andre?

▪ Hvis ja – kan vi indgå en partneraftale

▪ Vi sælger – I opsparer point – nyt koncept til de øvrige kommuner 
- win/win/win



Effekten af læring

15 %   Ingen effekt

70 %   Kortvarig effekt, men falder tilbage

15 %   Effekt og værdifulde resultater

Kilde: Prof. Robert O. Brinkerhoff & Timothy Mooney 2008



Målgruppen og dennes udfordringer

40 %

20 %

40 %

af værdien af kompetenceudvikling 
= selve undervisningen (under)

af værdien af kompetenceudvikling 
= skabes gennem struktureret implementering (efter)

af værdien af kompetenceudvikling 
= grundig forberedelse (før)



Kirkpatricks 4 niveauer

Niveau 1:  Har du en god oplevelse?

Niveau 2: Lærer du noget?

Niveau 3: Slår det lærte om i praksis?

Niveau 4: Skaber den nye praksis resultater?

Niveau 1 
Reaktion

Niveau 2 
Læring

Niveau 3 
Adfærd

Niveau 4 
Resultater



Elementer i kompetenceudvikling

Kurser

Uddannelse

Efteruddannelse

Praktikophold

Rotationsordninger

Netværk

E-learning

Sidemandsoplæring

Coaching

Feedback
Mentorordning

Følordning

Vejledning af elever/studerende

Rotation

Nye opgaver
Projektarbejde

Selvstudium/opslagsværker

Team-møder

Vidensdeling

Talentudvikling



Målgruppen og dennes udfordringer

3-7 %
af befolkningen lider af dysleksi/ordblindhed

I 2013 blev 3.300 medarbejdere
i ældreplejen i København læsetestet
1.400 af disse havde så svært ved at læse og stave, 
at de ikke kunne leve op til hverdagens krav om skriftlig 
dokumentation af deres arbejde

Kilde: Undervisningsministeriet 2015-2017

Kilde: DR P4, København ”



E-learning og læringsstile

De 4 overordnede læringsstile:

Det auditive (jeg lærer bedst, når jeg lytter)

Det visuelle (jeg lærer bedst, når jeg ser/læser)

Det taktile (jeg lærer bedst, når jeg rører ved det)

Det kinæstetiske (jeg lærer bedst ved at gøre det)

Kilde: Dunn & Dunn + Boström & Schmidt



E-learning og læringsstile

Andre væsentlige elementer i læring:

Ro i læringsrummet 

Mulighed for at afbryde læringen

Læring individuelt og/eller i grupper

Repetition

Øvelser – konkurrence, succes, feedback

Kilde: Dunn & Dunn + Boström & Schmidt



Hvad koster det at lære?

Et eksempel:

20 kursister på dagskursus

Kr. 35.000 alene i arbejdsløn

Hertil kommer eventuelt

kursusafgifter, kørsel, forplejning mv.



Asynkron Synkron

Fakta-formidling
Repetition

Relationer
Dialog

E-learning



Niveauer på e-learning

Niveau 1
BASIS

Simpel video

Simpel lyd

Tekst og grafik

Testspørgsmål

Niveau 2
INTERAKTIVT

Animationer

Mere brug af 
lyd/video

Niveau 1 +25%

Interaktive 
øvelser

Niveau 3
AVANCERET

Spilbaseret

Simulation

Meget 
interaktivt

Brugerdefinerede 
interaktioner



Hvad kan du med et LMS ?

▪ Styre hvem der skal have, hvilket kursus

▪ Følge med i hvor lang tid den enkelte kursist bruger

▪ Følge med i om eventuelle tests er bestået

▪ Rykke for overskredne deadlines

▪ Udtrække evaluerings-
kommentarer, statistikker 
og rapporter



Sammenhængen

LMS SCORM

Learning Management System Kursusmoduler/indhold



Succesfuld implementering



Succesfuld implementering

Det enkelte kursus
▪ Er kurset obligatorisk eller frivilligt?
▪ Er der nogen, der bør gå kurset igennem før andre?
▪ Er der behov for en udrulningsplan?
▪ Hvor lang tid skal den enkelte have til gennemførelse?
▪ Hvem skal tage action på dem, der ikke gør, som forventet?
▪ Hvad mangler evt. rent praktisk (høretelefoner, 

læringsstationer etc.)?
▪ Hvor må kurset tages – arbejde/hjemmefra?
▪ Hvem skal holde øje med aktualiteten i kursets indhold?

Mere generelt
▪ Hvilket LMS skal anvendes?
▪ Skal der administreres centralt eller decentralt?
▪ Skal der evt. være integration til andre systemer?
▪ Hvem skal udføre 1. linje-supporten?



Nyhedsbreve
• 2–3 gange årligt
• Målrettet dit fagområde
• Info om nye moduler
• Gode råd om e-learning

LinkedIn
• Ca. 2 ugentlige opslag
• Info om nye moduler
• Faglige tips
• Artikler
• Nyheder 

Facebook
• Lær os at kende
• Konkurrencer

Har du lyst til at følge os?



Hvem er vi ?



Kommuner som anvender vores produkter



Andre som anvender vores produkter


