Kurskatalog 2022

En trygg og tilgjengelig støttespiller

Norengros Dahle Medicals
fagopplæring

- kunnskap - trygghet - omtanke Utforsk vår kunnskap og ekspertise. Vi deler gjerne den kunnskapen vi har
tilegnet oss med helsepersonell, slik at vi sammen kan oppnå fremskritt
innenfor behandlingsstandarden.
Norengros Dahle Medicals ambisjon er å tilby kundene bredde og dybde i
sortimentet, gi opplæring og økt kompetanse. Vi skal til enhver tid oppfattes
som en støttespiller for våre kunder og deres pasienter kan stole på.
Norengros Dahle Medical er opptatt av at du som kunde skal være trygg på
dine produkt- og tjenestevalg. Vi har kompetente rådgivere som ikke har
preferanser i forhold til merke/produsent. Vi vil alltid være beredt til å gi
kompetente råd.
Hensikten med kurskatalogen er å gi en kort informasjon om våre kurs og vårt
opplæringsprogram. Norengros Dahle Medical tilbyr kurs tilrettelagt for den
enkelte kundes behov på ønsket brukersted.
Noen av kursene er det hensiktsmessig å avholde på egnede kurs- og
konferansesteder.
Vi tilbyr også e-læringskurs og Webinarer.

Ernæring

Kosthold og mat er individuelt og personlig. Disse behovene bør ivaretas samtidig som man ivaretar
behovene som oppstår i forbindelse med alderdom og sykdom.
Grunnleggende kunnskap om viktigheten av riktig ernæring og hvilke tiltak som bør iverksettes i den enkelte situasjon er faktorer som har mye å si for hvordan hverdagen blir for både pasienter og helsepersonell.
Våre kurs gir kunnskap om hvordan man identifiserer risikofaktorene for underernæring hos den enkelte
samtidig som vi kan gi råd og veiledning på ernæringsterapi som bør iverksettes. Dette gjelder vanlig mat
så vel som ulike tilleggsprodukter fra ulike produsenter. Næringsdrikker er nevnt som et viktig supplement i
Helsedirektoratets «Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring».
God ernæringsterapi er god profylakse!

ERNÆRING

Gruppen eldre og syke har sammensatte behov. En god
ernæringstilstand er et viktig utgangspunkt for at all annen
medisinsk behandling skal virke som den er tenkt. Dette gir
dermed stor økonomisk og samfunnsmessig gevinst. Feil
og underernæring hos eldre er dessverre ganske vanlig i
Norge, og helsemyndighetene har øket innsatsen for å få til
en bedret ernæringssituasjon for de eldre.

Medisinsk ernæring

Temakveld om kreft

MÅLGRUPPE
Sykehjem, hjemmesykepleie og legekontor

MÅLGRUPPE
Sykehjem og hjemmesykepleie

MÅL MED KURSET
Bevisstgjøring i forhold til betydningen av riktig
ernæring for bedret helsetilstand
• Underernæring - forekomst, årsaker og
konsekvenser
• Helsedirektoratets retningslinjer
• Hvordan screene pasientene utifra gjeldende
prosedyrer?
• Tiltak: Hva skal gjøres og i hvilken rekkefølge?
• Berikning og næringsdrikker

TEMA
Introduksjon v/Norengros Dahle Medical
• Kreft og ernæring
• Hvordan kan ernæringsterapi være viktig for
behandlingen?
• Hvorfor er det viktig å beholde muskelmassen?
• Ungdom i sorg v/kreftsykepleier. Hva er vanlige
reaksjoner, og hva kan vi som helsepersonell
gjøre for å hjelpe?
• Hvordan kan Norengros Dahle Medical være en
god samarbeidspartner for kreftpasienter og
helsepersonell?

VARIGHET
Ca 1-2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

Kreft og ernæring

Ernæring og refusjon

MÅLGRUPPE
Sykehjem, hjemmesykepleie og legekontor

MÅLGRUPPE
Hjemmesykepleie og legekontor

MÅL MED KURSET
Øke kompetansen av ernæringens betydning i
kreftbehandlingen
• Hvorfor er det viktig med ernæring?
• Hvordan screene pasientene utifra gjeldende
prosedyrer?
• Tiltak: Hva skal gjøres og i hvilken rekkefølge?
• Berikning og næringsdrikker

MÅL MED KURSET
Øke kompetansen for hva som refunderes av HELFO

VARIGHET
Ca 1-2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

• VARIGHET
Ca 1-2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

•
•
•
•

Underernæring - forekomst, årsaker og
konsekvenser
Hvilke tiltak kan iverksettes for pasienten?
Hvordan administrere og bruke næringsdrikker?
Hvem kan få næringsmidler på resept, og
hvordan søke om refusjon?

ERNÆRING

VARIGHET
Ca 3 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

Utstyr og lab

I tillegg ser man at livsstilsykdommer fører til at behov for bla oksygenterapi øker enormt. Fokus på profylakse i forhold til decubitus har bidratt
til øket fokus på avanserte dynamiske madrasssystemer. Man utfører også
adskillige flere analysetjenester nå enn før og kravene til kompetanse øker
stadig.
Instrumenter, apparater og labtester er relativt kostbare produkter og
viktigheten av korrekt bruk er essensielt for både måleresultat og
totaløkonomi.
Norengros Dahle Medical har lang erfaring og stor kompetanse på det som har med medisinskteknisk utstyr
og labutstyr å gjøre, og vi tilbyr derfor en rekke kurs og opplæringsprogram innenfor dette fagfeltet. Vi
samarbeider tett med Noklus for å kvalitetssikre tilbudet når det gjelder pasientnær prøvetaking.
Vi samarbeider også tett med våre leverandører når det gjelder desinfeksjonsmaskiner. Vi har egne opplæringsprogram i forhold til bruk av autoklaver/tørrsterilisatorer, og instrumentvaskemaskiner/bekkenspylere.
Gjennom vår omfangsrike kurspakke, ønsker vi å være en aktiv samarbeidspartner. Dette er et fagfelt som krever
betydelig teknisk/praktisk innsikt, hvor feil kan få alvorlige følger. Vi samarbeider tett med våre underleverandører,
og er ofte tidlig ute med å få informasjon om direktiver/lovverk som påvirker tjenesten.

Sammen vil vi øke kvaliteten og kvalitetssikringen på utstyr, og heve
kompetansen i kommunene.

UTSTYR/LAB

Dagens kommunale helsetjeneste har måttet ta i bruk stadig
mer avansert utstyr for å møte dagens krav og forventninger til
tjenestetilbudet. Samhandlingsreformen har vært sterkt bidragsgivende
til at sykehjemmene og legevaktene nå utfører oppgaver som var helt
utenkelige for bare få år siden. Laboratorietjenestene er mer avanserte
og opprettelsen av spesialavdelinger har gjort at bla behovet for pasientmonitorering stadig øker.

Kurs, utstyr og lab

UTSTYR7LAB

KURS

AGENDA

VARIGHET

MÅLGRUPPE

Blodtrykksmåling

Faktorer som påvirker BT,
utstyr, hypo/hypertoni,
behandling og bruk av
stetoskop

1 time

For alle

Injeksjonsteknikk

Prekapillære faktorer
(venøse og kapillære
prøver), stikketeknikk,
utstyr og krav til de ulike
blodanalysene

1 - 2 timer

For sykepleiere

Blærescanning

Anatomi, blærescannere
(praktisk bruk), foleykateter, tappekateter,
suprapubisk kateter og
urinposer

1 time

For sykepleiere

Oksygenterapi

Praktisk bruk av konsentrator og O2 fra kolbe,
utstyr og forsiktighetsregler

1 time

For sykepleiere

Forstøvingsteknikk

Praktisk bruk av inhalatorer, hygiene, RepRMT
og utstyr

1 time

For sykepleiere

EKG

Praktisk gjennomgang,
tolking og utstyr

1 time

For sykepleiere

Sikkerhetsprodukter

Hva sier stikkskadedirektivet, ulike sikkerhetsprodukter

1 time

For alle

Sug

Praktisk gjennomgang,
hygiene og utstyr

1 time

For sykepleiere

Trykkavlastning

Madrasser og trykkavlastende produkter, løftehjelpemidler

2 timer

For alle

Velferdsteknologi

Hva er velferdsteknologi?
DoseSystem og andre
produkter

1 time

For sykepleiere og ledere

Monitorering

De vanligste typene,
spirometri/BT/EKG, PC
baserte systemer, ultralyd og praktisk bruk.

1 time

For legevakter og KAD-avd

Kurs, utstyr og lab
KURS

AGENDA

VARIGHET

MÅLGRUPPE

Typer suturer og praktisk
trening

2 timer

For legevakt/legevaktsleger

Aktiv Forsyning

System beskrivelse og
praktisk bruk

1 time

For innkjøpere/leder for innkjøpere/ledere

Hematologi

Blodstatus, tolkning og
praktisk gjennomføring

2 timer

For legevakter/legekontor

Smertepumpe

Bruk av ambulatorisk
smertepumper for sc.
injeksjoner, CanaFusion
og andre pumper. Øvrige
hjelpemidler

1 time

For sykepleiere på KAD-avd og
legevakter

Urinprøvetaking

Visuell/maskinell avlesning og testprosedyre

1 time

For sykepleiere på KAD avdelinger

“Labbenken”

Praktisk gjennomgang av
POC instrumenter. CRP,
INR, Hb, Glucose og SR.
Analyseteknikk og internkontroll

1-3 timer

For sykepleiere

Diagnostisk utstyr

Oto/oftalmoskop. Praktisk bruk og utstyr. Dermatoskop og lamper

1 time

For sykepleiere

Sentrifugering

Blod og urinsentrifugerring. Praktisk bruk. Glass

1 time

For sykepleiere

Medikamenthåndtering

Medisinkjøleskap. Krav og
praktisk bruk.

1 time

For alle

UTSTYR/LAB

Suturering

Takstgivende ultralyd
scanning

Grunnleggende bruk av
ultralyd

MÅLGRUPPE
Legekontorer

MÅLGRUPPE
Legekontorer som vurderer å starte med ultralyd

MÅL MED KURSET
Grunnleggende forståelse for sammenhengen
mellom scanning og takster.

MÅL MED KURSET
Grunnleggende forståelse av ultralyd

ULTRALYD

KURSINNHOLD
•

Nivåbasert scanning innen muskel og skjelett

•

Gjennomgang av takstene for allmennleger
i en aktiv workshop

VARIGHET
Ca 1 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 10 personer

KURSINNHOLD
• Nivåbasert scanning innen muskel og skjelett
• Gjennomgang av takstene for allmennleger
i en aktiv workshop
VARIGHET
Ca 3 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 10 personer

CELLETELLER

Hvorfor trenger du en celleteller?
MÅLGRUPPE
Legekontor
MÅL MED KURSET
Øke kunnskap og forståelse for en celletellers betydning
på legekontoret
• Når er det ikke godt nok å få pasientsvar på
hematologi samme dag eller dagen etter ?
• Hvilke verdier vil pasientnær analysering av leucocytter, diff, erytrocyttindekser og trombocytter tilføre din
praksis?
• Hvorfor velger over halvparten av alle
legekontorer i Norge å få svar på laboratorieprøvene
med en gang?
VARIGHET
Ca 1-2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

Sårbehandling
Sårbehandling tar en betydelig del av helsearbeiderens
tid. Forekomsten av vanskelig tilhelende sår øker med 7%
i året i Norge, og koster samfunnet et sted mellom 2-3
milliarder kroner i utstyr og generell behandling.

Våre samarbeidspartnere innenfor sårbehandling, er
merkevareleverandører som har produkter med høy kvalitet og som
har veldokumenterte og godt utprøvede produk-ter.
I vårt omfattende kurstilbud innenfor sårbehandling er det mengder
av temaer, og vi vil skreddersy løsninger sammen med de
ulike kundene.

Sårbehandling/produktinfo

SÅR

Sårbehandlingstiden på et kroniske sår er lang (gjennomsnitt på
over 280 dager) og man vil med bedre produktkunnskap og gode
prosedyrer kunne redusere pleiernes tidsbruk, skiftfrekvens og
behandlingstid. Lidelser blir redusert og kommunene vil spare
penger.

Produktgruppe

Indikasjon

Produkter

Skumbandasjer med og uten tape (border)

Absorberende bandasje. Moderat til sterkt
væskende sår

Askina foam, Allevyn foam, Aquacel,
PolyMem,
Mepilex, Allevyn Gentle, Askina dressil

Høyabsorberende bandasjer

Moderat til sterkt væskende sår. Kraftig
absorbsjonsevne.

Curea P, Sorbion, Mesorb,
Polymem Max

Bandasjer med sølv (AG)

Antimikrobielle sårbandasjer til infiserte sår

Skumbandasjer med silikon

Hydrofiber bandasjer
Alginatbandasjer (alger)
Hydrogel

SÅR

Bandasjer med kull

Askina Calgitrol AG, Tegaderm
alginat Ag, Aquacel Ag, Acticoat Flex,
Mepilex Ag, Polymem Silver, Askina Calgitrol
paste (gel med mye sølv)
Kraftig absorbsjonsevne, til kraftig væskende sår og Aquacel
ved infiserte sår. Egnet til fistler og dype sår.
Exufiber
Danner en gel ved kontakt med væske. Krever
Durafiber
sekundærbandasje.
Tegaderm alginat, Askina sorb
Askina gel,
Fibrin og nekroseoppløsende. Holder såret fuktig.
Intrasite gel
Beskytter blottlagte sener. Krever sekundærbandasje.
Lukthemmende bandasjer som absorberer sjeneren- Askina carbosorb
de lukt og væske
Carbonet
Carboflex

Bandasjer med silikon til overfladiske sår og tynn/
skjør hud

Beskytter sårbunnen, meget skånsom for huden
og såret

Askina silnet, Mepitel,
Mepitel one

Enkle bandasjer/post operative sår

Moderat til lite væskende sår

Melolin, Opsite post op, Primapore,
Evercare, Cicaplaie, Tegaderm+pad,
Medipore, Mepore

Transparente sårfilmer
(polyurettanfilm)

Hudbeskyttelse, mindre hudavskrapniger, fiksering. Tegaderm, Opsite, Askina derm
Kan dusje med bandasjen

Transparente sårfilmer
(polyurettanfilm)

Hudbeskyttelse, mindre hudavskrapniger, fiksering. Tegaderm, Opsite, Askina derm
Kan dusje med bandasjen

Hydrocolloide bandasjer
OBS! diabetiske fotsår skal ikke bandasjeres med
hydrocolloidplater

Lett, middels væskende sår. Smertestillede,
nekrose, og fibrinløsende. Øker effekten av
steroidbehan-dling.

Duoderm, Duoderm Pasta, Askina Hydro,
Askina Biofilm

Fikseringstape

Fiksering av kompresser/ bandasjer

Hypafix, Medipore, Evercare, Mefix

Hydrofobbandasje/ bakterie- og
soppbindende

Bandasjen binder til seg bakterier og sopp

Sorbact

Sårskyllevæske/gel, Antiseptiske

Renser sårettog reduserer biofilm

Proteasemodulerende bandasje

Infiserte sår

Prontosan gel og skyllevæske,
Microdacyn, Dermacyn,
UCS debrideringsklut
Cadesorb

Jodbandasjer

Infiserte sår (pseudomonas)

Iodosorb

IV-bandasjer

Til fiksering av venflon, CVK

Opsite IV, Tegaderm CHG, Tegaderm IV

Barrierefilm

Forebygger hudskader, beskytter sårkanter,
inkontinensirritasjon
Antibakteriell, opprenskende salve

Cavilon pensel/spray
Askina Swab,
MediHoney 20g

Honningbasert sårsalve

Arrkorreksjon/semioklsive bandasjer

Mepiform, Cica-care, Mepitac

Vacum-behandling

Kickstart av sår som ikke vil gro

Pico, Renasys, Avelle

Kirurgisk tape

Hudvennlig tape

Micropore, BonaGrip

Silikontape

Silikonlim, ekstra skånsom

Silikontape 3M, Mepitac

Silketape

For sensitiv hud

Leukosilk

Sårbehandling med negativt trykk

MÅLGRUPPE
Legekontorer

MÅLGRUPPE
Sykehjem, Hjemmesykepleie, Legekontorer

MÅL MED KURSET
Øke kompetansen innen moderne
sårbehandlingsprinsipper

MÅL MED KURSET
Øke kompetanse og forståelse for behandling med
sårpumpe (PICO) og negativt trykk

KURSINNHOLD
• Grunnleggende prinsipper innen moderne
sårbehandling
• Hvordan lage en sårprosedyre som er tydelig
og lett å følge
• Polymem sårkonsept - èn sårbandasje for
alle typer sår

KURSINNHOLD
• Samhandling med negativt trykk (NWPT)
• Behandling av vanskelige helende sår
• Indikasjon
• Effekt
• Målgruppe

VARIGHET
Ca 1 - 2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

VARIGHET
Ca 1-2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

Generelt sårkurs

Sårkurs TIME

MÅLGRUPPE
Sykehjem, Hjemmesykepleie og legekontorer

MÅLGRUPPE
Sykehjem, Hjemmesykepleie, Legekontorer

MÅL MED KURSET
Øke kompetansen innen moderne
sårbehandlingsprinsipper

MÅL MED KURSET
Øke forståelse for sammenhengen mellom
behandling, tidsbruk og økonomi i sårbehandling

KURSINNHOLD
• Trykksår - forebygging og behandling
• Operasjonssår - forebygge infeksjon
• Ulike typer sår
• Hvordan gi optimal sårbehandling?
• Enkel sårprosedyre
• Hvordan benytte færrest mulig sårprodukter,
mest mulig optimalt, med færrest mulig skift?

KURSINNHOLD
• Behandlingskonseptet TIME
• Kvalitetssikring
• Kvalitet
• Effektivitet
• Implementering av konkrete verktøy i journalen

• VARIGHET
Ca 1 - 2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

VARIGHET
Ca 1-2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer
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SÅR

Generelt sårkurs

Kompresjon

Trykksår og IAD

MÅLGRUPPE
Sykehjem, Hjemmesykepleie, Legekontorer

MÅLGRUPPE
Sykehjem, Hjemmesykepleie, Legekontorer

MÅL MED KURSET
Øke faglig kompetanse og forståelse for utfordringer
knyttet til forebygging og behandling av venøse leggsår

MÅL MED KURSET
Forståelse for Inkontinens Assosiert Dermatitt (IAD)

KURSINNHOLD
• Muskel og venepumpens funksjon
• Kompresjonens påvirkning i forhold til ødem
• Coban 2 Lite
• Workshop

SÅR

VARIGHET
Ca 1 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

KURSINNHOLD
• Hva er IAD?
• Kategorisering
• Forebyggende behandling
• Hva kan gjøres når huden allerede er skadet?
• Nye arbeidsmetoder
• Cavilon Advanced
VARIGHET
Ca 1-2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

Smerter og sårbehandling

Generelt sårkurs

MÅLGRUPPE
Legekontor, sykehjem og hjemmesykepleie

MÅLGRUPPE
Hjemmesykepleien

MÅL MED KURSET
At kursdeltaker tar aktivt stilling til hva man alltid skal
være oppmerksom på når de arbeider med sår, og
hvilken konsekvens det har når dette ikke hensyntas.

MÅL MED KURSET
Bedre forståelsen for behandling av leggsår/bensår

KURSINNHOLD
• Smertens innflytelse på kroppens funksjoner og på
sårbehandlingen
• Hvordan utføre optimal sårbehandling med
minimale smerter?
• Revidering av sår - hvorfor debridere - hvordan
debridere?
•

Workshop med praktiske øvelser

VARIGHET
Ca 1 - 2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

KURSINNHOLD
• Hvordan kan vi vite om bensår er venøse,
arterielle og/eller diabetiske?
• Hvordan få god kompresjon?
• Grunnleggende prinsipper i moderne
sårbehandling
• Hvordan benytte færrest mulig sårprodukter,
mest mulig optimalt, med færrest mulig skift?
VARIGHET
Ca 1 - 2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

Sårkurs - trykksår

MÅLGRUPPE
Hjemmesykepleie

MÅLGRUPPE
Sykehjem

MÅL MED KURSET
Øke kompetansen i bruk av kompresjonsstrømper

MÅL MED KURSET
Bedre forståelse for årsak, forebygging og tiltak

KURSINNHOLD
• Muskel og venepumpens funksjon
• Kompresjonens påvirkning i forhold til ødem
• Jobst kompresjonsstrømper
• Workshop

KURSINNHOLD
• Hvordan forebygge og behandle trykksår
mest mulig optimalt?
• Grunnleggende prinsipper i moderne
sårbehandling

VARIGHET
Ca 1- 2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

VARIGHET
Ca 1- 2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

Sårbehandling epidermolysis
Bullosa
MÅLGRUPPE
Hjemmesykepleie og Bofellesskap
MÅL MED KURSET
Øke kompetansen generelt for EB og forståelsen spesielt av å beskytte ømtålig hud, kontrollere bakterievekst
og håndtere sårvæske
KURSINNHOLD
• Sykdomsårsak
• Livskvalitet til EB - pasienter
• Væskehåndtering, infeksjonshåndtering,
blemmehåndtering og fiksering av bandasje
• Fremtidens EB - behandling

Trykksår og ernæring
MÅLGRUPPE
Sykehjem og hjemmesykepleie
MÅL MED KURSET
Øke kunnskapen om trykksår og ernæringsstatus
KURSINNHOLD
• Faktorer som påvirker heling av trykksår
• Trykksårets 4 faser
• Konkrete ernæringstiltak
• Forebygging og behandling av trykksår
• Helhetlig behandlingsplan
VARIGHET
Ca 1- 2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

VARIGHET
Ca 1- 2 t
Anbefalt antall deltakere:
inntil 10 personer
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SÅR

Kompresjon - ved venøse leggsår

STOMI/RESEPT

Dahle Medicals reseptkonsept

Sårprodukter på resept

MÅLGRUPPE
Hjemmesykepleie og bofellesskap

MÅLGRUPPE
Hjemmesykepleie og legekontorer

MÅL MED KURSET
Presentere hva vi som leverandør av reseptprodukter
kan tilby brukere, pårørende og helsepersonell

MÅL MED KURSET
Øke kunnskap og forståelse om
sårprodukter på resept

KURSINNHOLD
• Kurstilbud
• Kompetanse
• Oppfølging
• Enkel bestilling og levering
• Produktnyheter Helfo
• Vareprøver

KURSINNHOLD
• Bidragsordning for kroniske og alvorlige
sår og fistler - §5-22
• Søknadsprosess for refusjon
VARIGHET
Ca 1- 2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

VARIGHET
Ca 1- 2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

Stomi
Det er ulike årsaker til hvorfor det gjøres en stomioperasjon.
Oftest er det alvorlige sykdommer som innebærer å fjerne deler
av tarmen; kreft, medfødte misdannelser, tarmskade og kroniske
tarmbetennelser som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt.
Avhengig av årsak til operasjon er stomier midlertidige eller varige. Anslagsvis er det ca. 10 000 stomiopererte i Norge. Årlig gjøres det rundt 60-80 stomioperasjoner ved de største norske sykehusene
Livet med stomi er for mange utfordrende både
med tanke på mestring i hverdagen, forbedring
av livskvalitet og ikke minst frykten for lekkasjer
og andre tabubelagte utfordringer.
Nøkkelen for helsepersonell er å ha kunnskap og
rett kompetanse for å møte stomipasienten i det
daglige.
Gjennom vårt kursprogram med våre dedikerte
sykepleiere som har lang erfaring både med arbeid
ute i kommunen og ved sykehus, vil helsepersonell
få økt kunnskap om tarmenes anatomi og fysiologi,
anleggelse av ulike typer stomi og kjennskap til utstyr.
Dette innebefatter også korrekt bruk av stomiutstyr
som er en viktig forutsetning for tryggheten til pasientene. Erfaringsmessig er det særlig utfordringer
knyttet til lekkasje og sår hud. Her kan våre sykepleiere bistå med gode forslag til problemløsning.

STOMI/RESEPT

Stomipleie

Grunnkurs i stomipleie

MÅLGRUPPE
Hjemmesykepleie og bofellesskap

MÅLGRUPPE
Sykehus, legekontor, sykehjem og hjemmesykepleie

MÅL MED KURSET
Øke kompetansen i stell av stomi

MÅL MED KURSET
Gi deltakerne bedre teoretisk og praktisk kunnskap
om stomiomsorg

KURSINNHOLD
• Stell av stomi
• Behandling av hudskader
• Bandasjering av problemstomier
VARIGHET
Ca 1t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

KURSINNHOLD MODUL 1
•
•
•
•
•
•

Anatomi/Fysiologi og kirurgiske teknikker ved
colo/colorectal cancer
Preoperativ sykepleie
Stomimarkering
Organisering av pasientundervisning
Postoperativ sykepleie
Tidlige stomikomplikasjoner

•
•
•
•
•

KURSINNHOLD MODUL 2
Planlegge utreise
Stomistell
Hvordan forebygge hudskader?
Hudproblemer og behandling
Stomikomplikasjoner

VARIGHET
Grunnkurset består av to moduler, går over
to dager a 6 timers undervisning. Anbefalt antall
deltakere: inntil 25 personer

Kateterstell
Vi bruker kateter når urinblæren enten ikke klarer å
tømme seg selv eller kun tømmes delvis grunnet skader
som; ryggmargskader, ryggmargsbrokk, post operativ
skade, forstørret prostata, slag, strikturer eller isjas.
Andre sykdommer kan også gi behov for kateter, eksempelvis diabetes, MS og Parkinson. I dag er cirka
15 000 kateterbrukere i Norge. Flertallet er voksne menn og kvinner, og antallet øker hvert år.
Det er nødvendig å ha forståelse om anatomi/fysiologi, samt å kunne se de bakenforliggende årsakene til
at en pasient ikke lenger eller delvis er i stand til å tømme blæren. Våre sykepleiere har bred erfaring på
området og vil gjennom dette kursprogrammet kunne gi veiledning til riktig kateterstell og riktig bruk av
produkter.
Bruk av blæreskanner et også et viktig redskap for pleierne for å kartlegge resturinproblematikk. Brukes
hjelpemidlene korrekt, vil man kunne redusere bruken av antibiotika, og dermed spare store utgifter og
være med på å minske forekomsten av resistente bakterier.

Stomi og kateter
MÅLGRUPPE
Hjemmesykepleie
MÅL MED KURSET
Øke kompetansen innen stomipleie og utfordringer
knyttet til ren intermitterende kateterisering
KURSINNHOLD
• Stell av stomi
• Behandling av hudskader
• Bandasjering av problemstomier
• Urinveiene
• Behandling av inkontinens
• Overaktiv blære
• Behandling av urinretensjon
• Bruk av kateter

Engangskateterisering forebygging av urinveisinfeksjon
MÅLGRUPPE
Tilsynsleger/fastleger, hjemmesykepleie
og bofellesskap
MÅL MED KURSET
Lære å forstå terapien, og dermed velge R.I.K.
fremfor permanent kateter
KURSINNHOLD
• Anatomi av nedre urinveier
• Terapi
• Forebygge UVI
• Behandlingsforslag
• Produktpresentasjon
• VARIGHET
Ca 1,5 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

Kateter og inkontinens
MÅLGRUPPE
Tilsynsleger/fastleger, sykepleiere, hjelpepleiere
MÅL MED KURSET
Forebygging av urinveisinfeksjoner
KURSINNHOLD
•
•
•
•
•

Kateter og inkontinens
Forstyrrelser i blærefunksjon
Bruk av urinkateter
Hvorfor ren intermitterende kateterisering kontra
permanente kateter?
Produktløsninger iht urinretensjon og urinlekkasje

• VARIGHET
Ca 1,5 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer
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STOMI/KATETER

VARIGHET
Ca 2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

Totalleverandør til næringslivet

Smittevern

Resistensproblematikk med MRSA, VRA og ESPL, samt utbrudd av bla Norovirus, skaper ofte utfordringer for
kommunehelsetjenesten, og vi ønsker å bidra til å øke kvaliteten på smitteverntiltak. Prosedyrekunnskap
og tilgang på godkjente produkter er viktig for gode basale smittevernrutiner. Vi baserer våre kursopplegg
basert på Håndhygieneveileder/smittevernveileder fra Folkehelseinstituttet.

KURS

AGENDA

VARIGHET

MÅLGRUPPE

Håndhygieneveileder

Hva sier lovverket

1 time

For alle

Smittenedvask med robot

Praktisk produktopplæring. Decon-X og
Nocolyse

1 time

For ledere, og renholdsledere

Generelt smittevern

Beskyttelse, bruk av
hansker, smittetyper,
desinfiseringstyper,
smittevask og lovverk

2 timer

For alle

Kateterrelaterte blodbaneinfeksjoner

Forebygging,hudbeskyttelse, desinfisering av
kateterkoblinger, katetersikring og antimikrobiell beskyttelse

1 time

For sykepleiere

Desinfeksjon av instrumenter og
utstyr

Praktisk bruk av autoklave og tørrsterilisator. Utstyr

1 time

For alle

Skyllerom

Instrumentvaskere og
bekkenspylere. Praktisk
bruk og utstyr

1 time

For alle

Smittetyper

Kontaktsmitte, luftbåren
smitte og inokulasjonsmitte. Agens. Resistente
typer

2 timer

For sykepleiere

Smitte

Overflatedesinfisering.
Prosedyrer og produkter

1 time

For alle
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SMITTEVERN

Dagens helsevesen opplever stadig større utfordringer til smitte og
smittespredning. Pasientgruppene er mer eksponert enn tidligere,
og pasienter flyttes oftere og raskere mellom sykehus og
kommunale institusjoner.

HYGIENE/ DESINFEKSJON

Safedon hygienesystem

Desinfeksjon av flater og utstyr

MÅLGRUPPE
Sykehjem, hjemmesykepleie og legekontorer

MÅLGRUPPE
Sykehjem, hjemmesykepleie og legekontorer

MÅL MED KURSET
Øke kompetansen ifht smittespredning og
bruk av hansker

MÅL MED KURSET
Bevisstgjøring av hvorfor man velger som man gjør

KURSINNHOLD
• Viktigheten av håndhygiene
• Hva sier Nasjonal veileder for håndhygiene?
• Utfordringer rundt hansker og smittespredning
• Safedon hygienesystem
• Hva er blitt gjort av studier i Norge?
• Kort om hansker - Nitril vs vinyl vs latex
VARIGHET
Ca 1t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

KURSINNHOLD
• Generelle smittevernrutiner
• Hvordan enkelt få en sikrere infeksjonskontroll?
• Effektiv og sikker rengjøring
• Safedon hygienesystem
• Produktgjennomgang
VARIGHET
Ca 1t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

Håndhygiene i hjemmebaserte
tjenester

Smittevern/hygiene i
kommunehelsetjenesten

MÅLGRUPPE
Hjemmesykepleie

MÅLGRUPPE
Hjemmesykepleie

MÅL MED KURSET
Gi deltagerne kunnskap og dokumentasjon på
optimal håndhygiene

MÅL MED KURSET
Gi deltagerne forståelse for gode smittevernsrutiner

KURSINNHOLD
• Hvorfor er håndhygiene så viktig?
• Antibiotikaresistens
• Håndesinfeksjon eller håndvask?
• Når og hvor skal håndhygiene utføres?
• My 5 moments
• Ringer, armbåndsur og negler
• Bruk av hansker
• Håndhygiene blandt brukere/pasienter
og besøkende
VARIGHET
Ca 1- 2 t
Anbefalt antall deltakere:
inntil 15 personer

KURSINNHOLD
• Hygiene og smittevern - hva, hvor, hvem og når?
• Smittvernkjeden
• Basale smittevernsrutiner
- håndhygiene, beskyttelsesutstyr, håndtering av
stikkende og skjærende utstyr, håndtering av
medisinsk utstyr
• MRSA/ESBL/VRE i hjemmesykepleien
VARIGHET
Ca 1- 2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

Steriliseringsprosedyrer
MÅLGRUPPE
Legekontorer
MÅL MED KURSET
Øke kompetanse og forståelse for ulike
steriliseringsformer

VARIGHET
Ca 1-2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

MÅLGRUPPE
Sykehjem og hjemmesykepleie
MÅL MED KURSET
Øke kompetanse og forståelse for vask uten vann
KURSINNHOLD
• Personlig hygiene og hudstatus
• Hvilke fordeler kan oppnåes ved bruk av BagBath
for beboere, personalet og økonomien?
• Hvilke erfaringer har andre sykehjem med bruk av
BagBath?
• Hvordan gjennomføres morgenstellet med BagBath?
VARIGHET
Ca 1-2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

Inkontinens, hudpleie og
hygiene
MÅLGRUPPE
Sykehjem og hjemmesykepleie
MÅL MED KURSET
Bevisstgjøre personalet om viktigheten av god
hudpleie og gode stellerutiner
KURSINNHOLD
• Hudens anatomi og viktige funksjoner
• Utfordringer med aldrende hud
• Hudpleie og hygienerutiner
• Gode rutiner = god økonomi
• Wet Wash Glove
VARIGHET
Ca 1 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer
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STERILISERING,
HYGIENE OG HUDPLEIE

KURSINNHOLD
• Sterilisering av medisinsk utstyr
• Tørrsterilisering og autoklavering
• Kvalitetssikring og sterilisering av kirurgiske
instrumenter og utstyr
• Demonstrasjon av utstyr

Pasientvelvære og hygiene vask uten vann

Inkontinens
Bruken av inkontinensutstyr representerer en vesentlig del av sykehjemmenes totale utgifter til medisinske forbruksvarer. Det er tidkrevende og
tungt arbeid. Det finnes en mengde bleievarianter på markedet og vi har
stort fokus på å øke kompetansen på produkt og bruksområder. Fokus på
tilpassing av utstyr, komfort, etikk og toalettrutiner er viktige faktorer for
å sikre en god totaløkonomi.

INKONTINENS

Sammen med Essity tilbyr vi egne opplæringsprogram for å sikre god pleiekvalitet. Med Tena Solutions,
Tena Guidelines og Tena Identifi har man verktøy på plass for å få til en inkontinenspleie som tar hensyn til
pasientens verdighet og som gir pleierne hjelpemidler for å velge riktige produkter samt skape gode rutiner.
Vestfold har landets laveste skiftfrekvens snitt, og vi vil tilstrebe oss å ha et like stort fokus slik at skiftfrekvensen holder seg lav, samtidig som etiske aspekter tas hensyn til.

Inkontinens og bleiekartlegging
MÅLGRUPPE
Avdelingsledere og personell på institusjon
MÅL MED KURSET
Sikre riktig inkontinensprodukt til hver enkelt bruker
• Gjennomgang av bleiekartlegging
• Individuell inkontinenspleie
• Valg av produkter
• Skiftrutiner
VARIGHET
Ca 3 t pr avdeling
Anbefalt antall deltakere inntil 15 personer

Individuell tilpasning av
inkontinensprodukter
MÅLGRUPPE
Hjemmesykepleie og bofellesskap
MÅL MED KURSET
Hvordan sikre riktig bruk av riktig bleieprodukt?
• Fornøyde beboere og ansatte
• Minst mulig lekkasjer
• Minst mulig bruk av innleggsprodukter
• God hudstatus

INKONTINENS

VARIGHET
Ca 1-2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 20 personer

TAI - Transanal irrigasjon
MÅLGRUPPE
Stomisykepleiere, stomikontakter,
hjemmesykepleie og bofellesskap
MÅL MED KURSET
Hvordan kunne hjelpe pasienter med kronisk
obstipasjon eller avføringslekkasje med bruk av TAI
• Tarmens anatomi
• Terapi (TAI)
• Behandlingsforslag
• Produktpresentasjon
VARIGHET
Ca 1-2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

Demenskurs
MÅLGRUPPE
Hjemmesykepleie og bofellesskap
MÅL MED KURSET
Styrke faglig kompetanse, og forståelse for
utfordringer knyttet til pleie av demente
• Former for demens
• Demens og inkontinenspleie
• Adferdspåvirkning
• Gode rutiner
• Tilpasning av produkter
VARIGHET
Ca 1-3 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

Vikaropplæring

Nattevaktkurs

MÅLGRUPPE
Sykehjem og hjemmesykepleie

MÅLGRUPPE
Sykehjem og hjemmesykepleie

MÅL MED KURSET
Styrke kompetanse hos vikarer
• Inkontinens
• Individuelt fokus
• Hudpleie og intimhygiene
• Skiftrutiner
• Toalettrutiner
• Inkontinensprodukter
• Vikarpakker

MÅL MED KURSET
Sikre pasient og personale en optimal natt
• Søvn og søvnstadier
• Spesielt om søvn hos eldre
• Hva bør man gjøre for å sikre god søvn?
• Gode rutiner på natten
• Samarbeid mellom vaktskiftene

Etikk i inkontinenspleien
MÅLGRUPPE
Sykehjem og hjemmesykepleie
MÅL MED KURSET
Fokus på holdningsarbeid
• Livskvalitet og sosiale forhold
• Omfang, konsekvenser og innvirkning
på hverdagen
VARIGHET
Ca 1-3 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 20 personer

INKONTINENS

VARIGHET
Ca 1 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 10 personer

VARIGHET
Ca 1-2 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 10 personer

Innovasjoner i helsevesenet

Samtidig er mangelen på helsepersonell betydelig. Hvordan skal
man da møte denne utfordringen? Man må ha fokus på helsefremmende tiltak/profylakse, samtidig som man tilrettelegger for
innovasjoner som kan bidra til bedret ressursbruk og at kostnader holdes nede.
vIønsker å være en nær samarbeidspartner hvor vi sammen igangsetter målrettede tiltak for å nå disse
målene. Sammen med Essity har vi allerede utført flere utprøvinger med WWG (vask uten vann) og Tena
Identifi. Dette er veldig målrettede og enkle innovasjoner, hvor man på sykehjemsavdelinger foretar
tester og beregner kostnadsbildet. Da er ressursbruk, produktkostnad og andre kostnadsdrivende
faktorer med. Målet er å få til resultater som er totaløkonomisk gunstige for institusjonen.
Vi ønsker å presentere andre innovasjoner som har samme målsetning. Sårbehandling satt i system er et
satsingsområde for oss. Målet er å standardisere sortiment, øke produktkunnskap, få ned behandlingstid
og skiftfrekvens.
Andre eksempler på innovasjoner er satsning på velferdsteknologi. Norengros Dahle Medical har flere
produkter og produktområder som defineres som velferdsteknologi. Medikamenthåndterings-systemer,
alarmer og sensorer er produktområder som bør være interessante for helseledelsen i kommunene.
Helsedirektoratet definerer formålet med å ta velferdsteknologi i bruk som en mulighet for
enkeltmennesket til bedre å mestre eget liv og helse ved å benytte seg av ny teknologi.
Dette vil være et offentlig satsningsområde i tiden som kommer.
Sammen kan vi gjøre det enklere for
kommunene å møte eldrebølgen,
og være en aktiv partner for å
opprettholde kompetanse og møte
nye
krav.

INNOVASJONER I HELSEVESENET

Helsevesenet er i stadig utvikling. Nye krav og forventninger gjør
at helsevesenet i Norge står overfor store utfordringer i årene
fremover. Antallet personer rundt 80 år og eldre, som i dag er
storforbrukere av pleie- og omsorgstjenester, vil ifølge SSB dobles
før 2040, tredobles før 2060 og nesten femdobles innen 2100.

Kurs, innovasjoner i helsevesenet

KURS

AGENDA

VARIGHET

MÅLGRUPPE

Systempresentasjon og
helseøkonomi.

1 time

For sykepleiere og ledere

TENA Idenifi

Systempresentasjon og
helseøkonomi

1 time

For sykepleiere og ledere

Smittevern med robot

Systempresentasjon og
helseøkonomi

1 time

For sykepleiere og ledere

Velferdsteknologi

Dose-system og andre
produkter fra intelligent
Care. Sensorer, alarmer,
dyner m.m

1 time

For sykepleiere og ledere

Sårprosjekt

Sårskoler. Prosedyrebygging og sortimentsvalg

7 fagdager

For sykepleiere/sårsykepleiere

Lab/CRP

Nye analysemetoder. Systempresentasjon

1 time

For labansvarlig

INNOVASJONER I HELSEVESENET

WWG -Wet Wash Glove

Miljø

MÅL MED KURSET
Sikre minst mulig negativ miljøpåvirkning med Tena
service og oppfølging
• Sertifisering og sosialt ansvar
• LCA analyser
• Returordning
• ISO sertifisering
VARIGHET
Ca 1 t
Anbefalt antall deltakere: inntil 15 personer

MILJØ

MÅLGRUPPE
Innkjøpere, beslutningstakere og ledere i
helsevesenet, hjemmesykepleie og sykehjem

Dahle Medical AS er en kunnskapsrik og faglig dyktig leverandør av medisinsk
utstyr og forbruksvarer til:
• Sykehus
• Sykehjem
• Legekontorer
• Hjemmesykepleie
• Bo- og behandlingssteder
• Helsestasjoner
• Bedriftshelsetjenester
• Private og offentlige tannleger
• Andre helserelaterte områder
Dahle Medical AS ble etablert i 1986 med forankring på Lillehammer
der vi har administrasjon, lager og utstilling av produkter.
Dahle Medical AS framstår i dag som en betydelig leverandør til helsesektoren i
Innlandet.
Gjennom et mangeårig og nært samarbeid med våre leverandører kan vi gi våre
kunder et svært variert tilbud når det gjelder kurs og produktopplæring.
Vårt eget salgsteam består av offentlig godkjente sykepleiere,
bioingeniør,fysioterapeut, ernæringsrådgiver og apotektekniker. Vi fokuserer på
faglig veiledning og opplæring innen sår, kompresjon, inkontinens, stomi, kateter,
ernæring, hudpleie, hygiene og laboratorium.

Vi er et entusiastisk team og vår begeistring er smittsom!

Norengros Dahle Medical as		
Rosenlundvn. 4
2619 Lillehammer		
Tlf. 61 24 80 00
Fax 61 24 80 01
E-post: dahle.medical@norengros.no
www.dahlemedical.no
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Vi ser frem til å møte deg på et av våre kurs!

