
 

 

E-learningskurser, Region Midtjylland  
Kære Vikar  

Det er et krav fra Region Midt, at alle skal gennemføre e-learningskurser som er relevante for netop din 

faggruppe.  

Vi har lavet denne vejledning til dig, så du kan se hvordan du tilgår kurserne og hvordan du sender dem ind til 

CareLink når de er gennemført.  

Vær opmærksom på at du skal have installeret Flash for at afspille kurserne på din computer  

Når du har gennemført kurserne, skal du gemme kursusbeviserne på din egen computer og derefter sende 

dem til vikar@carelink.dk  

Vi vil så give dig en reminder på dit vikarlogin når det er tid til at forny kurserne igen.  

 

Med venlig hilsen  

CareLink A/S   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vikar@carelink.dk


 

1.  
Gå på hjemmesiden  

https://rm.plan2learn.dk/    

 

 

 

 

 

 

2.  
Opret dig som ny bruger  
Klik på ny bruger i højre side  

 

 

 

 

 

3.      

Vælg:  

Nej – jeg er ikke medarbejder i  

Region Midtjylland 

- Fortsæt oprettelse 

Bemærk. Hvis du tidligere har været ansat i Region Midtjylland 

er du allerede automatisk oprettet som bruger. Du kan logge ind 

med dit CPR nummer samt en adgangskode. Har du brug for 

hjælp, kan du klikke på Kontakt Hotline øverst på siden. 

 

https://rm.plan2learn.dk/


 

4.  
Udfyld felterne:    

Persondata 

Sæt kryds i ”Jeg er ikke regionsansat”  

Ansættelsessted:  

Her skal du ikke udfylde  

EAN-nummer og kontonummer: 

Husk at sætte kryds i  

”Jeg har læst og accepteret  

den aktuelle persondatapolitik”  

Klik på opret  

 

5.  
Bekræftelse  

Her kan du nu se dit brugernavn  

samt din adgangskode.  

Der er sendt en velkomst e-mail 

til den mail du har oplyst.  

Klik på ”Forsiden”  

Log ind ved at skrive din e-mail samt den 4 

cifrede kode du har fået på mail.  

Klik log på  

Nu skal du angive en ny adgangskode 

Klik på gem  

Log nu på med din e-mail og den nye 

adgangskode du lige har lavet.  

 

 

  

 

 



 

6.  
Nu skal du finde de kurser som   

du skal gennemføre.  
Klik på katalog  
Skriv CareLink i søgefeltet 

Klik søg   

 

7.  
Find det kursus som du   

ønsker at tilmelde dig.  

Klik på læs mere  

Vælg det hold hvor der står: 

CareLink og din faggruppe  

Klik på tilmeld  

 

 

 

 

8.  
Hvor mange ønsker du at tilmelde: 

Vælg kun mig og klik næste  

 

 

 

 

 



 

9.  
Deltager oplysninger: 

Skriv din stilling eks. Sygeplejerske 

Skriv ansættelsessted: CareLink    

Klik næste  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekræft dine oplysninger  

Klik næste  

 

 

 

 

 

 

Godkendelse  

Klik tilmeld  

Klik ok  

 

 

 

 

 



 

10.  
Kvittering  

Klik på ”Vis aktivitet på min side”  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  

Afspil og gennemfør kurset. 

God fornøjelse  

 

 

 

 

 

 

12.  
Afmeld dig på et hold  
Klik på kurset  

Klik på afmeld i højre hjørne  

 

 

 

 



 

Her kan du se hvilke kurser som du skal gennemføre.  

 

Sygeplejersker (Somatik)    

 Basal genoplivning, niveau 2 (Externe vikarer)  

 Gør det let - forflyt med hjælpemidler (Externe vikarer) 

 EKG-optagelser (Externe vikarer) 

 Ernæringsscreening, voksne (Externe vikarer)  

 Håndhygiejne - Bryd smittekæden (Externe vikarer +)  

 Plan for ernæring – overvægt og undervægt (Externe vikarer)  

 Transfusion af blodkomponenter (Externe Vikarer)  

 Bröset Violence Checklist (Externe vikarer)  

 Brandskolen (Externe vikarer +)   

 Informationssikkerhed (Externe vikarer) 

 

Sygeplejersker (Psykiatri) 

Basal genoplivning, niveau 2 (Externe vikarer)  

 Gør det let - forflyt med hjælpemidler (Externe vikarer) 

 Ernæringsscreening, voksne (Externe vikarer)  

 Håndhygiejne - Bryd smittekæden (Externe vikarer +)  

 Plan for ernæring – overvægt og undervægt (Externe vikarer)   

 Bröset Violence Checklist (Externe vikarer)  

 Brandskolen (Externe vikarer +)   

Informationssikkerhed (Externe vikarer)  

Psykiatriloven – Anvendelse af tvang i psykiatrien (Eksterne vikarer)  

   

Social- og sundhedsassistenter (Somatik)    

 Brandskolen (Externe vikarer +)   

 Gør det let - forflyt med hjælpemidler (Externe vikarer)  

 Ernæringsscreening, voksne (Externe vikarer)  

 Håndhygiejne - Bryd smittekæden (Externe vikarer +)  

 Plan for ernæring – overvægt og undervægt (Externe vikarer)  

 Bröset Violence Checklist (Externe vikarer)  

 Basal genoplivning, niveau 2 (Externe vikarer)  



 

 Informationssikkerhed (Externe vikarer ) 

 

Social- og sundhedsassistenter (Psykiatri)    

 Basal genoplivning, niveau 2 (Externe vikarer)  

 Gør det let - forflyt med hjælpemidler (Externe vikarer) 

 Ernæringsscreening, voksne (Externe vikarer)  

 Håndhygiejne - Bryd smittekæden (Externe vikarer +)  

 Plan for ernæring – overvægt og undervægt (Externe vikarer)   

 Bröset Violence Checklist (Externe vikarer)  

 Brandskolen (Externe vikarer +)   

Informationssikkerhed (Externe vikarer)  

Psykiatriloven – Anvendelse af tvang i psykiatrien (Eksterne vikarer) 

 

Plejere  

Basal genoplivning, niveau 2 (Externe vikarer)  

 Gør det let - forflyt med hjælpemidler (Externe vikarer) 

 Ernæringsscreening, voksne (Externe vikarer)  

 Håndhygiejne - Bryd smittekæden (Externe vikarer +)  

 Plan for ernæring – overvægt og undervægt (Externe vikarer)   

 Bröset Violence Checklist (Externe vikarer)  

 Brandskolen (Externe vikarer +)   

Informationssikkerhed (Externe vikarer)  

Psykiatriloven – Anvendelse af tvang i psykiatrien (Eksterne vikarer) 

 

Pædagoger  

Basal genoplivning, niveau 2 (Externe vikarer)  

 Gør det let - forflyt med hjælpemidler (Externe vikarer) 

 Håndhygiejne - Bryd smittekæden (Externe vikarer +)  

 Bröset Violence Checklist (Externe vikarer)  

 Brandskolen (Externe vikarer +)   

Informationssikkerhed (Externe vikarer)  

Psykiatriloven – Anvendelse af tvang i psykiatrien (Eksterne vikarer) 



 

Sygehjælpere  

Brandskolen (Externe vikarer +)   

 Gør det let - forflyt med hjælpemidler (Externe vikarer)  

 Ernæringsscreening, voksne (Externe vikarer)  

 Håndhygiejne - Bryd smittekæden (Externe vikarer +)  

 Plan for ernæring – overvægt og undervægt (Externe vikarer)  

 Bröset Violence Checklist (Externe vikarer)  

 Basal genoplivning, niveau 2 (Externe vikarer)  

 Informationssikkerhed (Externe vikarer) 

 

Husk at sende dine kursusbeviser til CareLink på vikar@carelink.dk   

Når det er tid til at forny dine kurser, vil du få en påmindelse på dit vikarlogin.  

 

 

 

mailto:vikar@carelink.dk

