
Målgruppe
Social- og sundhedssassistenter i 
kommuner og på hospitaler 

Tidspunkt
2. - 4. maj 2018 
i alt 3 dage

Daglig undervisning i tidsrummet 
kl. 8.00 - 15.24.

Kurset afholdes i Aarhus

Økonomi
Kurset er gratis for deltagere, 
der tilhører amu-målgruppen, 
dvs. med uddannelse til og med 
faglært niveau. Der kan søges 
VEU-godtgørelse efter gældende 
regler samt tilskud til transport, 
kost og logi

Om kurset
Uddannelsen giver dig viden og 
færdigheder, som sætter dig i 
stand til at arbejde med be-
handlingskrævende sår ud fra 
den nyeste viden om sårbehand-
ling.
Kurset understøtter det natio-
nale initiativ om telemedicinsk 

Tilmeldning – sådan gør du:
Du eller din arbejdsgiver kan tilmelde dig via portalen efteruddannelse.dk 

Kursusnr.  e18sa02051. Tilmeldingsfrist d. 4. april 2018

Kontakt efter- og videreuddannelsessekretariatet, tlf. 8741 2610 for hjælp 
eller yderligere oplysninger.

Mål med kurset
Målet er, at du, 
• kan yde pleje og omsorg til mennesker med behandlingskræven-

de sår, der bor i eget hjem eller er indlagt på sygehus

• selvstændigt kan varetage grundlæggende helhedsorienteret  
sygepleje og omsorg hos mennesker med forskellige og alminde-
ligt forekommende akutte sår og kroniske sår

• kan arbejde med at forebygge sår og arbejde med faktorer af 
betydning for optimal sårheling og forebyggelse af komplikationer

• kan medvirke ved og selvstændigt yde kvalificeret sårpleje og 
sårbehandling.

Indhold
• Hudens opbygning og funktion

• Sårhelingsprocesser og -faser

• Sårtyper: diabetiske fodsår, arterielle og venøse sår, cancersår, 
tryksår m.v.

• Faktorer, der har indflydelse på den normale sårheling og betin-
gelser for sårheling

• Behandling og pleje af akutte og kroniske sår

• Observationer af sår

• Forebyggelse af sår og komplikationer

• Grundlæggende præsentation af telemedicinsk sårbehandling

Form
Kurset er praksisnært og tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer 
fra praksis og kombinerer relevant teori med billedeksempler. 

se mere på sosuoj.dk

SOSU Østjylland
Hedeager 33
8200 Aarhus N
Tlf.: 8741 2626

Sårbehandling
Behandlingskrævende sår
Faktablad: 43461


