
Løbende tilpasset din organisation
KvaliCares e-læringskoncept tager selvfølgelig højde for, at der er forskel på anbefalinger og 
procedurer fra organisation til organisation. Derfor har vi udviklet et enkelt system, der sikrer, at 
hver organisation kan specialisere e-læringen med deres egne dokumenter og anbefalinger. 

KvaliCares KC365 e-læringskoncept består af et stort katalog af prisvindende og gennemtestet e-læring 
og et effektivt it-system til at sikre afvikling, styring, dokumentation og medarbejderoverblik. Vi tilbyder 
mere end 20 forskellige sundhedsfaglige e-læringskurser. E-læringen følger altid Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger, nationale retningslinjer og har beviseligt en stor effekt på kvaliteten i de organisationer, 
den bliver anvendt i. 

Enkel og effektiv sundhedsfaglig e-læring 
KC365 E-l   ringskoncep

Vores e-læring er skræddersyet til, om du er 
sygeplejerske, assistent eller hjælper, for at 
sikre at alle faggrupper bliver mødt på deres 
eget niveau. Denne opdeling er også automati-
seret i vores it-system, hvilket gør, at nye 
medarbejdere bliver tilmeldt kurserne uden, at 
du eller de skal handle aktivt. It-systemet 
sørger desuden for at danne overblik, doku-
mentation og rapportering om medarbejder-
nes brug af e-læringen.  

Enkelt for medarbejdere 
- enkelt for administration

Diabetes Dysfagi Medicin-
håndtering

Tidlig opsporingKOL

Medicin-
administration

Rehabilitering Bensår Fald Øjndrypning



Hvad får du ud af KC365 E-læringskoncept?

Automatisk tilmeldning til og opfølgning 
på e-læring for den enkelte medarbejder

Mulighed for specialtilpasset e-læring til 
din organisation

Effektiv undervisning til 
plejepersonalet

Et lettilgængeligt værktøj til at få overblik 
og styre medarbejdermes læring og 
kompetencer

Prisvindende e-læring, der opdaterer 
og vedligeholder plejepersonalets 
kompetencer 

Et priseffektivt løft af plejesektoren

Interaktion er i højsædet, når vi laver e-læring og 
vores kurser indeholder derfor altid aktiviteter, 
hvor du bringer din faglighed i spil. Det kunne 
være i casequizzer, hvor du skal foretage en 
konkret vurdering eller i triageringsopgaver. 

Vi arbejder også for at lade e-læringen lægge 
sig så tæt op ad dagligdagen i plejen som 
muligt. Vores materiale er skabt i autentiske 
situationer og kan derfor let afkodes og forstås 
af plejepersonalet. 

Engagerende e-læring


