De 12 sygeplejefaglige
problemområder

Klar til brug og
altid opdateret

I vejledningen om de sygeplejefaglige optegnelser
står der, at ”det som minimum skal fremgå af
journalføringen om den sygeplejefaglige pleje og
behandling, at der er taget stilling til, om patienten har potentielle eller aktuelle problemer inden
for de 12 sygeplejefaglige problemområder”.

Ansvaret ligger hos en sygeplejefaglig person, men
også andre medarbejdere, der er i daglig kontakt
med en borger, skal være i stand til at observere,
dokumentere og videregive viden til det sygeplejefaglige personale, når der sker ændringer i borgerens tilstand.
Den ufaglærte sommerferievikar, SOSU-hjælperen, pædagogen og andre, som ikke har en sygeplejefaglig baggrund skal altså også have en basal
viden om problemstillingerne for at kunne bidrage.
Det er denne viden, dette kursus stiller skarpt på.
De 12 sygeplejefaglige problemområder er udviklet
af fagspecialister og indholdet tager afsæt i Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om sygeplejefaglige
optegnelser”. Kurset er målrettet alle, der er i
daglig kontakt med borgere.

Kurset består af følgende emner
Sundhedsfaglig dokumentation
Funktionsevne
Bevægeapparatet
Ernæring
Hud og slimhinder
Kommunikation
Psykosociale forhold
Respiration og cirkulation
Seksualitet
Smerter og sanseindtryk
Søvn og hvile
Viden og udvikling
Udskillelse af affaldsstoffer

Øvrigt indhold
Quizzer
Evaluering
Kursusbevis
Oplevet varighed ca. 75 min.

De 12 sygeplejefaglige
problemområder

Fælles referenceramme
Med dette kursus sikrer I, at alle medarbejdere har samme referenceramme, og at
tidsbegrænset personale som fx vikarer og
ferieafløsere også kan få den nødvendige
undervisning.

Build (LMS)
Kurset administreres – sammen med eventuelle andre kurser til medarbejderne – i et
LMS. Det betyder, at alle læringsaktiviteter
dokumenteres, og at kurset kan tilføjes til
udvalgte medarbejdergrupper i specifikke
tidsintervaller eller som del af en fast
oplæring. Har I ikke et administrationssystem, fortæller vi gerne om vores LMS,
Build.

Fleksibel og digital
kompetenceudvikling
Kurset er digitalt og kan gennemføres når
som helst og hvor som helst – bare der er
internetadgang. Der er quizzer undervejs,
og det er nemt at gå til for alle. Kurset er
speaket, så det også kan gennemføres af
medarbejdere, der ikke er stærke læsere.
Når kurset er gennemført, udstedes et personligt kursusbevis, og kurset kan herefter
anvendes som opslagsværk.

Gyldendal e-Learning tilbyder digitale
kurser af høj kvalitet – kompetenceudvikling
der er skabt i et samarbejde mellem erfarne
fagpersoner og dygtige læringsdesignere.
Vi har udviklet mere end 400 kurser og flere
end 400.000 brugere har gennemført vores
e-learning. Kontakt os, hvis du er nysgerrig
efter at høre mere.

Kontakt os
Har du spørgsmål til vores kurser eller
til Build, er du velkommen til at kontakte
os på:
elearning@gyldendal.dk
www.gyldendal-elearning.dk

