
 
 

Modul 1 er en del af Fælles Akutafdelingens koncept " Træning før udflytning". 
Modul 1 er et tværfagligt modul, som afvikles på onsdage og torsdage i perioden uge 11-14 i hold af 35. 
 

 

Velkommen til Træning før udflytning, Modul 1 

 
Alle mødes ved hovedindgang J, Palle Juul Jensens Boulevard kl 7.30 

Funktionsleder, Rikke, Lene, Cathrine og Pia mødes kl. 7.15, lægger voksduge på, starter 

projektor, sætter kaffe over og tager imod deltagere ved hovedindgang J   

 

Fælles program: 
Kl. 7.30 – 8.25 Kaffestuen plan 3 Akutafdelingen 

 Fælles intro til dagens program v/ Rikke og Lene 5 min 

Dagens program, mål, toiletter, deltagerliste, tidtagerfunktion 

 Adgang, check in, samarb. partnere, beredskabsplan og taskforce, v/Pia 25 min 

 At finde vej konceptet v/ Cathrine 20 min 

App installeres 

 

KL 8.30 – 8.35 Opdeling af gruppen i Hold A og B v/ Rikke og Lene 

 Rikke/Lene tæller til 17, uddeler kort til holdet, der sendes af sted til It lokalet  

 Hold A: Akutafdelingen kl. 8.45-11.30 og i It Lokalet bygning R kl. 12.30–15.00 

 Hold B: It lokalet bygning R kl. 8.55-11.30 og i Akutafdelingen kl. 12.30-15.00 

 

Program for hold A og B i Akutafdelingen 

Gruppen på 17 personer deles i tre hold. 

Rikke/Lene tæller til 3. Gruppe 1 går med funktionsleder, gruppe 2 går med Lene, gruppe 

3 går med Rikke. Der introduceres til det enkelte orienteringsløb gruppevist.  

Minna klæder sig ud som pårørende/patient og forstyrrer grupperne mens de går 

orienteringsløb. Minna beder om hjælp til at finde forskellige afdelinger. 

 

Alle hold gennemfører tre orienteringsløb af ca 45 min. Når et hold har gennemført et løb, 

vender det tilbage til kaffestuen og får instruktion til næste løb af 

funktionsleder/Rikke/Lene 

Rækkefølge: 

Hold 1: medarbejder -->patient --> sikkerhed 

Hold 2: Patient --> sikkerhed--> medarbejder 
Hold 3: sikkerhed --> medarbejder --> patient 

 

  

Orienteringsløb: "I medarbejderens fodspor" ca. 45 minutter v/funktionsleder 
Kort intro til konceptet i medarbejderens fodspor, herunder   
• Parkering og parkeringskort 

• Nøglekort 
Guidet tour   
• Cykelparkering 

    kittelcentral 

    Omklædning og badefaciliteter 

• Taskeskab 

• Køleskabe, kaffestue og kantine 

    Telefon, overfaldsalarm og log på klinisk logistik 
Guidet tour på plan 3 og 2 

• medicinrum, urent og rent skyllerum varedepot og personaletoilet  

• samtalerum, møderum, vejledningsrum, glasbure, køkken 

 

 

 

Orienteringsløb: "I patientens fodspor" ca. 45 minutter v/Lene 
Der orienteres kort om frivilligordning, ventefaciliteter for gående, liggende, lægevagt, rgt og 
ambulatorium. Herefter casebaseret vandring 
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• Hvor bor de nærmeste samarbejdspartnere, afdelinger 

• Rgt. og scanning,plan 3, OP, Intensiv 

• At hjælpe patient og pårørende med at finde rundt 

 

  

Orienteringsløb: "I sikkerhedens tjeneste" ca. 45 minutter v/Rikke 
Der orienteres kort om sikringsstrategien og udleveres et kort over afdelingen – deltagerne skal 
indtegne 
• Brandslukningsudstyr 

• Flugtveje, sikringsrum 

• Hjertestartere 

• Beredskab -lokaler og plan 

 

Kl. 11.30 -12.00: Fælles madpakkespisning og opsamling for hold A i plenum i 

kaffestuen, hvorefter gruppen går til It lokale 2, bygning R 

Spørgsmål/opmærksomhedspunkter kan sættes på flyttefisken 

 

 

        

Program for hold B og A i It lokale 2, bygning R 

Mette, Karen og Elsebeth mødes kl. 8.30 og klargør lokalet. Nøglen afhentes i 

informationen ved den gamle hovedindgang. Første hold deltagere ankommer ca. 8.55 

Gruppen fordeles ved computere, bydes velkommen og præsenteres for tre oplæg med 

indlagte workshops. Rækkefølgen i disse aftales mellem Karen, Mette og Elsebeth 

 

 

Praktiske forhold fra flyttemanualen ca. 30 min. v/Elsebeth 

• forsyningslinjerne, varedepoter, briksystemer, rørpost  

• Hvad er nyt og hvordan berører det medarbejderen? 

 

  

Akutafdelingens kvalitets- og patientsikkerhedsorganisation ca. 60 min. v/Mette 

• UTH indberetning og patientsikkerhed 

• E Dok samling - herunder favorit- og abonnement-funktion 

• E Dok to go-app 

 

  

På opdagelse på afdelingens hjemmeside/intranet  ca. 60 min. v/Karen 

• Afdelingens hjemmeside /  Intranet 

• Intro til hjemmesiden om brand, beredskab, hjertestop og AUH under fælles tag 

• Ajourføring af obligatoriske e-læringsprogrammer og generel orientering 

Nyt e-læring om informationssikkerhed er på vej 

  

Kl. 11.30 -12.00: Fælles madpakkespisning for hold B og opsamling i plenum i It 

lokalet, hvorefter gruppen går til Kaffestuen i Akutafdelingen 

Spørgsmål/opmærksomhedspunkter kan sættes på flyttefisken 

 

Næste hold ankommer ca. 12.20 – 15.00 

 

Dagen slutter kl. 15. Spørgsmål/opmærksomhedspunkter kan sættes på flyttefisken 

 

Husk at medbringe madpakke og drikkevarer til hele dagen :0) 


