Sårbehandling og det
telejfajfæjfæ
medicinske samarbejde

Kurser i
Region Syddanmark

Kursus oktober 201

5-dags uddannelse i sårbehandling, det telemedicinske samarbejde og
pleje.net (eksternat kursus – uden overnatning)
Målgruppe
Nøglepersoner/sårsygeplejersker i kommuner, på sygehuse og i almen praksis
•
•
•

Nøglepersoner er sygeplejersker med sårfunktion, som påregner
videreuddannelse.
Sårsygeplejersker er sygeplejersker, der har diplomuddannelse (eller
tilsvarende uddannelse) eller har diplommoduler indenfor sårbehandling.
Læger fra almen praksis og på sygehusene, der arbejder med sårbehandling.

Tid
Indhold

30. september og 1. oktober + 29., 30. og 31. oktober 2019
tilmeldingsfrist 30. august 201
Deltagerne vil blive introduceret til de grundlæggende principper og
nyeste teorier inden for sårbehandling.
Der er fokus på, at deltagerne får ajourført og videreudviklet deres viden
bl.a. vedr. sygdomslære, udredning og diagnosticering, og at de vil være i
stand til at anvende og udbrede den øgede viden i egen praksis.
På kursets 1. dag vil deltagerne blive oplært i brugen af den centrale
kommunikationsplatform i telemedicinsk sårvurdering – www.pleje.net
og det tværsektorielle samarbejde.
Der er mulighed for kun at tilmelde sig kursets 1. dag.

Pris

5.800 ,- DKK for 5-dags uddannelse inkl. forplejning.
1.300,- DKK for 1-dags uddannelse inkl. forplejning.
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Sårbehandling og det
telejfajfæjfæ
medicinske samarbejde
Kursussted
Kurset afholdes på
5500 Middelfart

ko

Kurser i
Region Syddanmark

Konference, Oddevejen 8,

Forberedelse
Inden kursets 1. dag skal deltagerne
• have anskaffet mobilt udstyr
• være oprettet som bruger i Pleje.net
• have installeret en app på mobiltelefon
• have testet afsendelse af billeder på mobiltelefon
Ved spørgsmål til teknik kontakt Linda Justi på: linda.justi@rsyd.dk
Kursusledere
Sygeplejerske Amira Halim, Sygehus Sønderjylland
e-mail amira.halim@rsyd.dk
Tilmelding
Læs mere og tilmeld dig til 5-dags uddannelsen via Regions Syddanmarks
kursuskatalog på https://rsd.plan2learn.dk.
Tilmelding til 1-dags kursus sker ved at rette henvendelse til r e
to t
29201 0 , e-mail tr e
to t@rsyd.dk

ob

Søg på ’sårbehandling’ i kataloget.
Du skal oprette dig som bruger ved tilmelding, den første gang du bruger systemet.
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