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Abstract; E-læringsprogram for skadeforebygging og sikkerhet
Ansatte og politikere har pekt på behovet for å samle den nyeste forskning og god
praksiskunnskap innenfor skadeforebygging og sikkerhet i en enkelt søkbar portal for
informasjon og opplæring. E-læring er i økende grad brukt som en base for informasjon og
kunnskapsbygging.
Ved å bruke databasert e-læring, kan læring skje i eller utenfor klasserommet. Den kan være
selvstyrt, asynkron læring eller kan være instruktør -ledet, synkron læring. E-læring er egnet
til distanse- ledet og fleksibel læring i grisgrendte strøk, men det kan også brukes i
forbindelse med ansikt- til-ansikt- undervisning.
Mål:
Målet med programmet er å samle god praksiskunnskap og den nyeste forskningen på ett
sted og gjøre den lett tilgjengelig for innbyggere, ansatte og politikere
Formål:
Vi ønsker å nå ut til folk som er nysgjerrig, men er i mangel på kunnskap, de som ønsker å
begynne å jobbe, de som " trenger et lite dytt " og de som er på jakt etter gode grunner og
motivasjon . Men ... alle andre vil kunne " shoppe" hele eller deler av kurset .
Struktur på kurset
Kapittel en:
Introduksjon til de to grunnleggende konseptene for kurset: å fremme sikkerhet og
skadeforebyggende arbeid.
Kapittel to:
Gi leseren en god oversikt over de nasjonale og regionale kilder som kan brukes i samlingen
av skadedata.
Kapittel tre:
Hvordan organisere arbeidet
Kapittel fire:
Hvordan evaluere, fortsette arbeidet og gjøre fremskritt.
Arkiv:
video sendinger med intervjuer, bilder, litteratur, nasjonal lovgivning og forskningsrapporter
Metoder som brukes:
Programmet er basert på de nyeste nasjonale retningslinjer og veileder, og metoder som er
testet i 24 kommuner i Troms fylke.
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Utvikling av programmet er finansiert av:
Troms fylkeskommune, Helse Nord og Helsedirektoratet.
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www.Helsekompetanse.no
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Veileder IS-2110 Helsedir. http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/god-oversikt-en-forutsetning-forgod-folkehelse/Publikasjoner/god-oversikt–en-forutsetning-for-god-folkehelse.pdf
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