Videreutdanning i sår - Forebygging, behandling og lindring

Opptak av nytt kull i sårutdanningen ved Høgskolen i
Sørøst– Norge (tidligere HBV)
Er du ansatt som sykepleier i spesialist- eller kommunehelsetjenesten og ønsker deg økt
kompetanse innen sår? Da har Høgskolen i Sørøst-Norge et spennende studietilbud for
deg!
Videreutdanningen starter i oktober 2016 og er på 30 studiepoeng på masternivå. Studiet er
utviklet i samarbeid med representanter fra helsetjenesten i Norge og forskningsmiljøer i
Norden/ Europa.
Studiets innhold:
Studiet inneholder 2 hovedtemaer med tilhørende delemner:
A: Pasienter med sår. Fysiologi, patofysiologi og psykososialt aspekter
1: Huden, sirkulasjon og sårtilhelingsprosess
2: Psykososiale aspekt ved å leve med sår
3: Forekomst og forebygging av sår i et samfunnsøkonomisk perspektiv
4: Å arbeide kunnskapsbasert
5: Dokumentasjon og diagnostikk
B: Pasienter med kronisk/vanskelig helende sår
1: Venøse-, arterielle-, diabetes- og trykksår
2: Mikrobiologi og hygiene
3: Sårinfeksjoner
4: Tverrprofejsonelt/etatlig samarbeid i sårbehandling
Læringsutbytte: Hensikten med studiet er å bidra til å styrke kompetansen for å kunne vurdere
og iverksette forebyggende og behandlende tiltak overfor personer med ulike typer sår.
Hovedmålsettingen med studiet er at studenten etter endt studie skal ha tilegnet seg økt
kompetanse til å:
• kunne foreta risikovurderinger
• igangsette forebyggende og behandlende tiltak og
• vurdere behovet for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
Fullført og bestått videreutdanning gir 30 studiepoeng på masternivå. Etter endt utdanning vil
kandidaten ha kvalifikasjoner til å ha en sentral rolle i lokale sårteam og bidra til implementering
av nye metoder i praksis innenfor sårbehandling.
NYHET! Personer som fyller opptakskravene til Master i Avansert klinisk sykepleie ved
Høgskolen i Sørøst- Norge, kan søke om å få videreutdanningen i sår godkjent som et valgfritt
emne i mastergradsstudiet. For nærmere informasjon se her:
http://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/master-i-avansert-klinisk-sykepleie/

Læringsaktiviteter:
Studiet består av ressursforelesninger og workshops som foregår på felles samlinger.
Studiet består av 4 samlinger med inntil 5 dager per samling. Mellom samlingene arbeider
studentene med oppgaver som tar utgangspunkt i klinisk relevante problemstillinger. Det
er lagt opp til aktiv deltagelse på høgskolens elektroniske læringsplattform (Fronter).
Vurderingsformer:). Utdanningen avsluttes med en individuell hjemmeeksamen over 3
uker samt en muntlig høring. Det gis en samlet gradert karakter (A- F) for skriftlig og
muntlig eksamen. Hver av delene teller 50 %.
Praktisk informasjon:
Undervisningen foregår på høgskolens campus i Drammen - Papirbredden som ligger
sentralt til med lett adkomst til togstasjon og hoteller.
Søknadsfristen er 15.april 2016. For nærmere informasjon og innsending av søknad, se
høgskolens nettsider; http://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/sar/
Kontaktinformasjon;
Høgskolen i Sørøst- Norge, Fakultet for helsevitenskap.
Edda Johansen, fagansvarlig sårutdanningen; Tel: +47 31 00 88 72, epost:
edda.johansen@hbv.no
Anne Grethe Steinsvåg, studiekoordinator videreutdanninger; Tel: +47 31 00 87 91,
epost: anne.grethe.steinsvag@hbv.no
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