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BAGGRUND
Efteruddannelse del 2 for konsulta-
tionssygeplejersker, er for dig der har
deltaget på efteruddannelsen for
konsultationssygeplejesker.

Øget opgaveglidningen fra
sygehusene til almen praksis,
kommunernes øgede indsats på
forebyggelse og sundhedsfremme-
området og praksisrolle i at medvirke
til sammenhængende patientforløb
skaber behov for kompetence-
udvikling også i almen praksis. Den
øgede kompleksitet i opgaveløs-
ningen og at flere praktiserende
læger ønsker en øget involvering af
praksispersonale til varetagelse af
forebyggelseskonsultationer og
kliniske opgaver, medfører behov for
bedre kvalifikationer og kompetencer,
og derfor er efteruddannelse af
konsultationssygeplejersker et
naturligt fokusområde for de alment
praktiserende læger i Danmark.
Efteruddannelsen del 2 tager bl.a.
udgangspunkt i anbefalinger fra

sundhedsstyrelsens handlingsplan for
”Styrket indsats for den ældre
medicinske patient 2016 -  2019”

KURSETS RELEVANS
Du har tidligere deltaget i
efteruddannelsen for konsultations-
sygeplejersker. Du søger mere
inspiration til at forstå, tackle og
udvikle de udfordringer dit fag giver
dig i hverdagen.
Efteruddannelsen del 2 for konsul-
tationssygeplejersker er skabt til at
imødekomme behovene fra sund-
hedsvæsenet, om kontinuerlig
udvikling af praksis.

MÅLGRUPPE
Har du en mellemlang videregående
sundhedsfaglig uddannelse og
minimum 5 års anciennitet, heraf
minimum 2 års erfaring som
konsultationssygeplejerske, og
tidligere deltaget i efteruddannelse
for konsultationssygeplejersker.

Efteruddannelse med fokus på
kompetenceudvikling af
sygeplejen i almen praksis
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TEMAER
Det sunde svangerskab,
graviditetsundersøgelser og
vejledninger.
Osteoporose, forebyggelse og
behandling
Menopause, symptomer og
behandling
Spiseforstyrrelser; symptomer og
behandling
Palliation
Allergi, symptomer,
diagnosticering og behandling
Den ældre medicinske patient,
geriatri
Den ældre patients psykiske
helbred
Den ældre patient; Gennemførsel
af diverse tests og øvelser
Spiseforstyrrelser, symptomer og
behandling
Symptomer og behandling af
hovedpine/migræne

TIDSPLAN
4. og 5. marts
13. april
4. og 5. maj 2021
Alle dage kl. 8.30-16.10

STED
University College Syddanmark
Dyrehavevej 116
6000 Kolding

DELTAGERANTAL
Minimum 18 og maksimum 25
personer.

PRIS
kr. 12.000,- inkl. formiddagskaffe med
brød, frokostbuffet og
eftermiddagskaffe med frugt.

TILMELDING
https://www.ucsyd.dk/
konsultationssygeplejersker-del-to
Senest 1. februar 2021
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