Workshop om trycksår
Onsdag 16 oktober 2019
Omläggning av trycksår görs idag av flera olika yrkeskategorier, som
alla har olika kunskaper och utbildning på området. Många ”lägger bara
på en kompress”, utan att veta vad den har för egenskaper eller om de
överhuvudtaget behandlar såret rätt.
För att ett trycksår ska läka måste du veta vad du gör och varför.
Den här workshopen passar dig som vill lära dig mer om trycksår och
få en helhetssyn. På den får du handfasta tips om olika omläggningar
och hjälpmedel. Se programmet på nästa sida!

Anmäl dig på
ryggmargsskadecentrum.se/trycksar
Sista anmälningsdag 30 september
OBS! Begränsat antal platser!

Program
08.00
08.20

Registering
Information om dagen

08.30

Helhetssyn på trycksår
- Diagnostisering
- Trycksårskategorisering
- Näring
- MASD/IAD: kategorisering
- Förebyggande/behandlande åtgärd
Madde Stenius, undersköterska
och utbildningsansvarig på Rehab Station
Stockholm. Styrgruppsmedlem RiksSår.

09.45

Fika

10.05

Trycksår – vad händer i såret?
- Sårfaser
- Sårinspektion enligt TIME-modellen
- Skilj på inflammation och infektion
- Sårodling
- Renrutin vs. steril
- Vad ska dokumenteras?
- Modern aktiv sårbehandling
Förbandsmaterial och dess
gruppindelning
Madde Stenius

11.45 Praktisk övning i smågrupper
Station 1
Station A
Sårmätning, fotografering och såromläggning på rump- och fotattrapper
Madde Stenius

Förkunskap
För att på bästa sätt tillgodogöra dig utbildningen
ska du
• utföra såromläggningar i ditt arbete
• se filmen Trycksårs-skolan innan kursen
rehabstation.se/utbildning/trycksår
• förstå svenska.
Utbildning på engelska eller med tolk kan ordnas
på beställning vid annat tillfälle.
Lokal
Utvecklingsenheten
Per Dubbsgatan 14, våning 5
Göteborg
Ta dig hit med kollektivtrafik
Närmsta hållplats är Sahlgrenska huvudentré. Dit går
spårvagn 6, 7, 8 och 13 samt buss 16, 25, 52, 158 och 761.
Pris
2 950 kronor per deltagare, exkl. moms. I priset ingår intyg och
fika. Boken Trycksår med livet som insats finns att köpa på
plats för 200 kronor (ordinarie pris 250 kronor).
Lunch ingår inte, men det finns flera restauranger i närheten.
Anmälan
Anmäl dig senast den 30 september på
ryggmargsskadecentrum.se/trycksar
Du kan avboka din plats till och med den 30 september, därefter
blir anmälan bindande.
Om du får förhinder kan du överlåta din plats till någon annan.
Vid för få anmälningar ställs kursen in.

Station B
Debridera sår och dopplerundersökning
Johanna de Lima, leg. sjuksköterska på
Spinalisliniken, Rehab Station Stockholm

Fakturan skickas efter workshoppen.

Station C
Positionering och tryckavlastande
hjälpmedel
Carin Bergfeldt, leg. arbetsterapeut
på Rehab Station Stockholm

Frågor om kursens innehåll
Kontakta Madeleine Stenius: utbildning@rehabstation.se eller
08-555 44 192

Frågor om anmälan och liknande
Kontakta Emelie Eriksson: hej@ryggmargsskadecentrum.se

Station D
Undertrycksbehandling NWPT
Produktspecialist från företag
12.30

Lunch

13.30

Station 2

14.15

Station 3

15.00

Fika

15.30

Station 4

16.15

Samling och avslut

O

