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igen og igen?
Lægemiddelform

20 ml

Masterclass

i Kommunal medicinhåndtering
- Vil I lære, hvordan medicineringsfejl undgås så I kan
arbejde mere effektivt og ressourcebesparende?
- Vil I lære, hvordan kvaliteten af jeres arbejde kan øges?
Når du deltager på ”Masterclass i Kommunal medicinhåndtering” får du viden og konkrete redskaber til:

• At motivere medarbejdere og ledere til at arbejde aktivt med læring af
de utilsigtede hændelser
• Hvornår de risikofyldte medicineringshændelser typisk forekommer og
afdække hvorfor det forholder sig sådan
• Hvordan du let kan anvende redskaberne fra Masterclass-dagen på din
arbejdsplads
• Hvad DU praktisk kan gøre for at undgå hændelserne sker

Krop og hjerne har brug for brændstof
og ny energi, når nyt læres.
Derfor har vi lagt vægt på, at forplejning og
de fysiske rammer for dagen understøtter
læring og dialog.

praktiske oplysninger
Hvor og hvornår:
Den 15. marts 2016 kl. 8.30 – 15.30
Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter,
Vejlsøvej 5, 8600 Silkeborg
www.vejlsoehus.dk

Tilmelding og pris:
Tilmeldingsfristen er torsdag den 1.marts 2016. Du kan tilmelde dig her:
vorespatientsikkerhed.nemtilmeld.dk
Prisen for deltagelse er 1.900 kr. eksl. moms.

Menneskerne bag
Masterclass i Kommunal medicinhåndtering

Charlotte Meinicke
Charlotte Meinicke er uddannet farmaceut i
1998. Hun er ejer af konsulentfirmaet Implementum, som hjælper de danske kommuner med at
kvalitetssikre medicinhåndteringen. Charlotte
har arbejdet indgående med netop dette emne,
blandt andet hos Pharmakon, hvor hun var én af
kræfterne bag udviklingen af medicinpakken til
”I sikre hænder”.
Læs mere om Charlotte på www.implementum.dk

Dorthe Olsen
Dorthe Olsen er uddannet sygeplejerske i 2004,
og har arbejdet som risikomanager i Københavns kommune i 3 år. Her var hun ansvarlig
for at få det sociale område til at implementere
patientsikkerhedslovgivningen i praksis. I den
forbindelse har hun fx. undervist omkring 900
medarbejdere og ledere i hvordan de lærer af
utilsigtede hændelser. Dorthe er ejer konsulentfirmaet Vores Patientsikkerhed, der hjælper de
danske kommuner med optimering af patientsikkerheden.
Læs mere om Dorthe på www.vorespatientsikkerhed.dk

