UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING
Udviklingen af et uddannelsesprogram

Baggrund

Formål

for den enkelte medarbejder,

Styrelsen for Patientsikkerhed vil

Med afsæt i styrelsens eksisterende

og tager højde for forskellige

udvikle de skarpeste sundhedsfaglige,

erfaringer og uddannelse

faggrupper, arbejdsområder samt

juridiske og administrative

skulle styrelsen udvikle, justere

erfaringsniveauer.

kompetencer.

og implementere et samlet

I 2016 besluttede Styrelsen for

uddannelsesprogram målrettet

Uddannelsens struktur

styrelsens risikobaserede tilsyn.

Styrelsen har udviklet tre primære

Patientsikkerhed, at den nuværende

uddannelsesspor:

uddannelse skulle videreudvikles og

Målgruppe

justeres. Styrelsens tilsyn overgik fra

Ledere og medarbejdere tilknyttede

1. Introduktion

at være et frekvensbaseret tilsyn til et

det risikobaserede tilsyn skal deltage

2. Basisuddannelse og bemyndigelse

risikobaseret tilsyn, og der var behov

i uddannelsen. Uddannelsen er

3. Efteruddannelse og

for, at uddannelsen imødekom de nye

tilrettelagt således, at det er muligt at

rammer.

udvælge de moduler, som er relevante

ET UDDANNELSESFORLØB

Uddannelsen er udarbejdet med afsæt i
kompetenceprofiler
Læs mere på posteren til venstre

UDD.

Introduktion
Introduktion
Introduktionsprogrammet
skal sikre, at der bliver taget
godt imod nye medarbejdere og
give medarbejderne grundlæggende
forudsætninger for at varetage
deres arbejdsopgaver.

Ny medarbejder

Tutor

Nye medarbejdere tilknyttes en tutor,
som er en erfaren medarbejder

DOK.

På basisuddannelsen er der også fokus på
myndighedsrollen
Læs mere på posteren til højre

PLAN

Uddannelsesplaner, som beskriver
uddannelsesaktiviteter, skal fremme
effektive og optimale læringsforløb.

Bemyndigelse
Tilsynsførende skal
bemyndiges, førend de
selvstændigt kan varetage
tilsynsfunktionen. Det fremgår af
dokumentationsarket, hvornår
uddannelsesaktiviteten
betragtes som gennemført.

vedligeholdelse af kompetencer

Basisuddannelse
Basisuddannelsen skal sikre, at
medarbejderen bliver uddannet, og
at tilsynsførende efterfølgende bliver
bemyndiget til at varetage tilsynsopgaver.
Medarbejderen modtager bl.a.
undervisning i relevant lovgivning og
indføres i processer omkring, hvordan
man forbereder, gennemfører og
afslutter et tilsyn.

ARK

Kontakt: Camilla Flintholm Raft, cflj@sst.dk

Efteruddannelse
og vedligeholdelse af kompetencer
I dette spor fremmes forsat
udvikling og efteruddannelse, således at
medarbejderne har de skarpeste kompetencer
og opdateret viden til at varetage og udvikle
det risikobaserede tilsyn.
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