Kom i gang med e-læringskurset ” Medicinhåndtering”

1. Hvordan tilmelder jeg mig e-læringskurset?
Du tilmelder dig e-læringskurset i Region Syddanmarks kursuskatalog, Plan2Learn, du finder
kurset via dette link: https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=39882
Du skal bruge dine login koder til Plan2Learn.
Har du ikke brugt Plan2Learn før, skal du starte med at oprette dig med en profil.
Se vejledninger til, hvordan du opretter dig som ny bruger, tilmelder dig og søger efter kurser.
Når du er logget ind, gør du følgende for at afspille e-læringskurset:
1.
2.
3.
4.

I toppen af siden klikker du på Min Side
Vælg Mine aktiviteter
Vælg Aktuelle
Klik på Afspil

2. Kan jeg tage kurset hjemmefra?
Du kan tage kurset på enhver PC, der har internetadgang. Det eneste, du behøver, er dine
login koder til Plan2Learn.
2. Hvor lang tid tager kurset?
Det tager ca. 75 – 90 minutter at gennemføre kurset.
4. Kan jeg tage kurset på en Ipad?
Ja, men vi anbefaler, at du tager det på en PC, da oplevelsen her er mere flydende. Vælger du
at tage kurset på Ipad, anbefaler vi, at du gør det via en trådløs internetforbindelse (Wi-Fi),
det gør forbindelsen mere stabil.
5. Kan jeg tage en pause fra kurset?
Ja, du lukker kurset ved at klikke på krydset øverst i højre hjørne. Når du åbner kurset igen,
starter det automatisk fra det sted, du sidst stoppede.

6. Hvor kan jeg se, at jeg har gennemført kurset?
Du klikker på kursustitel

Hvorefter du får denne side, hvor du kan se ”Status”:

7. Kan jeg tage hele kurset forfra?
Ja, du kan nulstille kurset, så du kan tage det igen. Ved at klikke på Nulstil.
8. Hvad gør jeg, hvis jeg oplever problemer med at tage kurset?
Oplever du problemer med at afspille e-læringskurset, kontakt venligst:
Mette Andersen
Enhed for E-læring, Koncern HR, Region Syddanmark
mette.andersen@rsyd.dk
For hjælp til Plan2Learn:
Tina Hansen Dreymann
Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, OUH
Telefon 2144 9891
tina.dreymann@rsyd.dk
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