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Kære læser,
Da der en stor efterspørgsel på kursusdagen om Injektionsteknik af medicin den 25. maj, har
vi valgt at udbyde endnu en kursusdag om injektionsteknik den 17. juni fra kl. 8.00 - 15.25.

Vi har endnu ledige pladser på kurset Kliniske opgaver i almen praksis, som vi gennemfører
fra den 25. april - 29. april 2016.

Hvis der er spørgsmål til kurserne, er I velkomne til at rette henvendelse til vores
kursusadministration på tlf. 8912 4407. Kviknr. for tilmeldingen finder du under
kursusbeskrivelsen i nyhedsbrevet.

Du kan se kursuskataloget online ved at bruge linket Kursuskatalog 2016
Få et overblik over alle vores uddannelser på www.sosu-stv.dk/kurser.
Kursus- og Udviklingsafdelingen

Injektion af medicin

På dette kursus er målet, at du efter følgende kan:
- på baggrund af tidligere er hvervet viden om lægemidlers virkning og
bivirkning kan udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen
somatiske lægemidler og mest anvendte psykofarmaka.

- på baggrund af viden om hud og musklers anatomi og fysiologi begrunde
valg af injektionsteknik og informere borgeren om de handlinger, der skal
foregå.

- på baggrund af viden om lægemidlers subkutane og intramuskulære

optagelse, kan handle hensigtsmæssigt på afvigelser fra normale lokale
reaktioner ved injektion, herunder videregive relevante observationer til
tværfaglige samarbejdspartnere.

- gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt i
henhold til gældende retningslinjer.
Dato

17. juni 2016
Kviknummer
ams1675
Sted

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
Arvikavej 2 C/D, 7800 Skive

https://social-og-sundhedsskolen-stv.clients.ubivox.com/newsletter/717676/27727933... 15-04-2016
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Læs mere og tilmeld dig efteruddannelsen.

Kliniske opgaver i almen praksis

For dig som arbejder, eller som ønsker at arbejde i almen praksis.
Målet med denne 5 dages efteruddannelse er, at du kan:
- kende almen praksis, eget kompetencefelt og egen rolle i almen praksis
og kan på baggrund heraf udføre delegerede undersøgelser og
behandlinger.

- tage de i almen praksis mest anvendte blodprøver og har i tilknytning

hertil viden om hyppigst anvendte prøveglas, håndtering, opbevaring og
transport af blodprøver.

- genkende de almindeligste kliniske komplikationer ved venøse blodprøver
og kan handle adækvat herpå.

- udføre eller assistere ved EKG undersøgelser og kender klinisk praksis

for påsætning af elektroder, fejlkilder og indikation for at tage EKG’et om.
- udføre spiometri og har grundlæggende viden om lungefunktionsmåling
- observere for virkning og bivirkning af luftvejsudvidende medicin og kan
handle adækvat herpå.

- udføre de almindeligste vaccinationer i almen praksis, ligesom du kender
virkning og bivirkning af de almindeligste vaccinationer og kan observere
herfor samt handle herpå.
Dato

25. april - 29. april 2016
Kviknummer
ams1608
Sted

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
Arvikavej 2 C/D, 7800 Skive

Læs mere og tilmeld dig efteruddannelsen.
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