”E-læring er et godt
alternativ til tradisjonelle
undervisningsmetoder fordi det er
fleksibelt. Jeg kan studere når det
passer meg”

”Diskusjonsforumet
har vært svært nyttig, da det er
lærerikt å lese andres refleksjoner
rundt de ulike temaene. Meget
relevant kursinnhold, som er
aktuelt i min jobb.”

Nettbasert kurs om
Huntingtons sykdom
Januar - mars 2015
For ansatte i hjemmetjenesten,
omsorgsboliger og sykehjem

SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER
www.sjeldnediagnoser.no

Kursinformasjon
Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende kompetansesenter som gir infor
masjon til pasienter, pårørende og fagpersoner som er berørt av bl.a. Huntingtons
sykdom. Vi tilbyr årlig et nettbasert kurs (e-læring) om Huntingtons sykdom. Tilba
kemeldingene fra de foregående gjennomføringene har vært gode.
Målgruppe
Kurset er primært for ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten,
men alle som treffer pasienter med Huntingtons sykdom i sitt arbeid kan melde seg
på. Spesielt godt egnet 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 mulig
het 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 besvarel
ser av oppgaver på kurssidene.
Disse temaene blir tatt opp:
• Diagnoserettet kunnskap
• Kommunikasjon med pasienten
• Ernæring
• Dagliglivet
• Familien og barna til den syke
• Utfordringer ved endret adferd
Vi setter sammen kurset av ulike moduler, som åpnes underveis i kursperioden.
Tid
Oppstart 6. januar 2015. Avslutning: 20. mars 2015
Nettsted
Kurset blir lagt ut på www.helsekompetanse.no 6. januar 2015
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 sin 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 dem som melder seg på. Ved fem eller
flere deltakere fra samme arbeidssted settes kursavgiften til 400,- kr for hver.
Påmelding
Klikk her for å melde deg på kurset.
Deltakerne innrulleres i kurset 6. januar og får da en e-post med videre instruks om
hvordan man logger seg på med innloggingsnavn og passord.
Godkjenninger
Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Norsk Fysioterapi
forbund og Norsk Ergoterapeutforbund.
Spørsmål
Kontakt oss dersom du lurer på noe.

Kristin Iversen
kiversen@ous-hf.no

Jeanette Ullmann Miller
jmiller@ous-hf.no

Ingrid Wiig
iwiig@ous-hf.no

Senter for sjeldne diagnoser
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
tlf: 23 07 53 40 - telefaks 23 07 53 50
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