
’E-learning er en af flere måder at opkvalificere medar- 
bejderne på. Og ’MUNDPLEJE AF ÆLDRE BORGERE’ er et rigtig 
godt middel i arbejdet med at sikre de ældre borgere bedre, 
daglig tandpleje.’

FOA 
FOA har været med til at kvalificere 
undervisningsmaterialet

E-learningsmaterialet imødekommer Sundheds-
styrelsens anbefalinger
Sundhedsstyrelsens helt nye anbefalinger om ”Moder- 
nisering af omsorgstandplejen”, og Satspuljemidlerne til 
forbedring af tandsundheden for de svageste ældre har 
begge fokus på forebyggelse frem for behandling, på ud-
arbejdelse af tværfaglige mundplejeplaner, og på informa-
tion og instruktionsmateriale – ”fx video og e-learning” – 
der retter sig mod plejepersonalet.  

E-learningsmaterialet dækker de nævnte og mange flere 
punkter i anbefalingerne ved ikke blot grundigt at gen-
nemgå, hvordan mundpleje af de ældre borgere skal 
udføres, men også ved at forklare hvorfor. 

E-learningsmaterialet MUNDPLEJE AF ÆLDRE BORGERE giver et 
kompetenceløft til medarbejderne i plejesektoren – uden de 
store omkostninger for forvaltningen.
Materialet giver plejepersonalet den nødvendige viden og vej-
ledninger om MUNDPLEJE AF ÆLDRE BORGERE. Det kan bruges 
som del af et kursusforløb eller som et redskab i hverdagen.
Materialet er udviklet af Tandplejeinformation OPP i samarbejde 
med AARHUS SOSU-SKOLE og FOA.

Modulopbygget og intuitivt
E-learningsmaterialet er udviklet til social- og sundhedsmed-
arbejderne. Det er modulopbygget og kan bruges af alle med-
arbejdere, der arbejder med kommunens ældre og/eller svage 
borgere, for eksempel ergoterapeuter, visitatorer og konsulenter 
- samt borgere og pårørende.
Undervisningsmaterialet er intuitivt opbygget, så det er nemt for 
medarbejderne at gå til. Indholdet repeteres undervejs, så det 
tager hensyn til, hvordan den enkelte medarbejder bedst lærer.
Materialet er sammensat af billeder, lyd, video og tekst og frem-
hæver de væsentligste pointer i hvert kapitel kort og oversku-
eligt. På den måde får alle medarbejdere noget ud af materialet, 
også selvom de kommer med forskellige forudsætninger.

NYT E-LEARNINGSVÆRKTØJ 
TIL MEDARBEJDERNE
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’Det er et godt læringsmodul. Måden, det er sat op på, bety-
der, at det er nemt at finde ud af. Og nemt at finde tilbage til 
start. Det vil være rigtig godt i forhold til vores elever. Og så er 
det let læseligt, og der står ikke en masse fremmedord. ’

Bodil Jacobsen
Centerleder, Grønnegården, Odsherred Kommune

Billeder, lyd, video og interaktive elementer
Billeder, oplæsninger, videovejledninger og interaktive 
elementer understøtter læringen og engagerer bruge-
ren.

Gentagelser og hurtige opslag
Materialet er baseret på, at medarbejderen hurtigt kan 
slå et emne op på skærmen og få svar – og det tilgode-
ser brugerens travle hverdag. Derfor bliver de væsent-
ligste læringsmål gentaget undervejs. Og medarbejde-
ren behøver ikke læse alle kapitlerne på én gang, men 
kan vælge et enkelt kapitel, som giver en hurtig indfø-
ring i det valgte emne.

Konkrete læringsmål og quiz
Hvert underkapitel har konkrete læringsmål, som bak-
kes op af en quiz efter hvert kapitel, som med 3 spørgs-
mål repeterer det væsentligste.

Nem navigation
E-learningsmaterialet tager hensyn til de brugere, der 
ikke er vant til at bruge IT. Det er nemt at navigere i ma-
terialet og let at finde tilbage til forsiden. 

Mange forskellige måder at lære på
E-learningsmaterialet tilgodeser alle medarbejdere uanset forud-
sætninger. Materialet suppleres med ’Håndbog i mundpleje af 
ældre borgere’, der på klassisk vis gennemgår alt, hvad den en-
kelte medarbejder bør vide om tandpleje af ældre.
Håndbogen følger e-learningsmaterialet, kapitel for kapitel. Den 
er et nyttigt supplement for den personalegruppe, som ikke er 
IT-stærk. 

Hvad koster det at abonnere 
på e-learning materialet
•	 Abonnementsprisen	er	fastsat	ud	fra	kommunens	stør- 
 relse, og prisen svarer til 10-50 øre pr. medarbejder pr. dag.

•	 Prisen	for	et	årsabonnement	inkluderer	2	håndbøger.

•	 Løbende	opdatering	af	e-learningsmaterialet	indgår	
 i abonnementet

Antal indbyggere         Abonnementspris 
i kommunen   pr. år excl. moms
Under 6.000 indbyggere  10.000 kr.
6.000 – 29.999 indbyggere  16.000 kr.
30.000 – 59.999 indbyggere  21.000 kr.
60.000 - 99.999 indbyggere  25.000 kr.
Over 100.000 indbyggere  29.000 kr.

Håndbog i mundpleje 
af ældre borgere
Der følger 2 trykte eksempla-
rer af håndbogen med hvert 
abonnement på e-learnings-
materialet.
Håndbogen kan kapitel for 
kapitel bruges som et sup-
plement til e-learningen, 
eller som et læringsalter-
nativ for de medarbejdere, 
der foretrækker en mere 
klassisk tilgang, eller som  
et opslagsværk.

Man kan bestille yderligere eksemplarer 
af den trykte håndbog til en stykpris på 
300 kr. + moms.
Kontakt os på info@tandplejeinformation.dk 
hvis du ønsker at købe et større antal hånd-
bøger med rabat.
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