Senter for sjeldne diagnoser
Invitasjon til nettbasert kurs om Huntingtons sykdom
Målgruppe
Kurset er ment for ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten. Alle som treffer
pasienter med Huntingtons sykdom i sitt arbeid kan melde seg på. Kurset egner seg spesielt
godt for de som ikke har så mye kunnskap om diagnosen fra før.
Mål og innhold
Målet er at fagpersoner som arbeider med pasienter med Huntingtons sykdom skal få
kunnskap om diagnosen og ulike aspekter ved den. Som deltaker får du mulighet for
erfaringsutveksling med andre fagpersoner via nettet. Våre rådgivere vil være tilgjengelige for
spørsmål underveis i kurset. Arbeidsformen blir tilegnelse av kunnskap fra kurssidene på
nett, erfaringsdeling i et diskusjonsforum og besvarelser av oppgaver på kurssidene.
Disse temaene blir tatt opp:
¾ Diagnoserettet kunnskap
¾ Kommunikasjon med pasienten
¾ Ernæring
¾ Dagliglivet
¾ Familien og barna til den syke
¾ Utfordringer ved endret adferd
Vi setter sammen kurset av ulike moduler, som åpnes underveis i kursperioden.
Kurset er godkjent av Fagforbundet som tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere
helsefagarbeidere og sykepleiere med 20 timer.
Kurset teller med 20 timer som fysioterapispesifikk etterutdanning i NFFs spesialistordning.
Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i
sykepleie/spesialsykepleie med totalt 20 timer.

Tid
Oppstart 10. januar 2012. Avslutning: 15. mars 2012
Nettsted
Kurset blir lagt ut på www.helsekompetanse.no 10. januar 2012
Forutsetninger
De som melder seg på må disponere pc med internett og høyttaler eller annen mulighet til å
høre lydfiler og se film. Alle må ha egen e-postadresse. Det tar ca 20 timer å gjennomføre
kurset, og vi anbefaler at det i samråd med overordnet settes av ca 2 timer hver uke til arbeid
med kurset.
Kursavgift
Kursavgift: 500,- kr. Faktura blir sendt til de som melder seg på. Dersom det melder seg fem
eller flere deltakere fra samme arbeidssted settes kursavgiften til 400,- kr for hver.
Påmelding
For elektronisk påmeldingsskjema, Klikk her.
Deltakerne innrulleres i kurset 10. januar og får da en e-post med videre instruks om hvordan
man logger seg på med innloggingsnavn og passord.
Kontakt oss dersom noe er uklart. Telefon: 23 07 53 40
e-post: sjeldnediagnoser@oslo-universitetssykehus.no
nettsted: www.sjeldnediagnoser.no
Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet
og Ullevål universitetssykehus

