Sårserien

Klar til brug og
altid opdateret

Sår medfører ofte langvarige forløb med
smerter, isolation og andre lidelser for den
enkelte borger. Det er dyrt at behandle, og
derfor er der god økonomi i at have fokus på
en optimal sårbehandling.
Ved målrettet at uddanne medarbejderne i en
mere hensigtsmæssig og moderne sårbehandling,
er det muligt at nedbringe tidsforbruget og
samtidig hæve kvaliteten.
Vi har i samarbejde med specialister i sårbehandling udviklet dette kursus, hvis formål er at give
sundhedsfaglige medarbejdere en opdateret og
praksisnær viden på sårområdet.
Kurset er bygget op omkring de anerkendte
nationale og internationale retningslinjer for
forebyggelse og behandling af sår. Vi kan nævne
standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel,
Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer, anbefalingerne fra Dansk Selskab for
Sårheling og guidelines fra EPUAP og EWMA.
Oplevet varighed ca. 30 min. pr. del

Sårserien består af 10 dele
For alle:
Generelt om sår
Kompression
Niveauopdelt for SSH, SSA og SPL:
Venøse sår
Arterielle sår
Tryksår
Traumesår
Diabetiske fodsår
For SSA og SPL:
TIME-metoden
Sårbehandlingsprodukter
Telemedicin

Øvrigt indhold
Quizzer
Evaluering
Kursusbevis

Sårserien

Fælles referenceramme

Faglige eksperter bag

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.

Rolf Jelnes
Overlæge, dr. med., specialist i karkirurgi

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.

Har gennem de sidste 20 år arbejdet og
undervist i sår på bl.a. diplomniveau i
Danmark og Norge.
Hulda Skov og Lena Maria Burchard
Sygeplejersker med speciale i sårbehandling
Har stor erfaring fra klinisk praksis og
undervisning på mange niveauer.

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

