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U P P S K AT TA D K U R S F R Å N E X P O M E D I C A

Temadag

Triage för
primärvården
Göteborg 7 oktober
Stockholm 30 november 2021
Målgrupp: Sjuksköterskor i primärvården, och andra
speciellt intresserade som exempelvis distriktssköterskor.

Välkommen till en utbildningsdag i Triage
för sjuksköterskor där syftet är att ge
verktyg och kunskap för att snabbt och
säkert kunna bedöma vårdbehov, vårdnivå
och prioriteringsgrad.
Triage är en process för att sortera och prioritera
patienter med utgångspunkt från anamnes,
symtom och ibland vitalparametrar såsom
andningsfrekvens, puls och kroppstemperatur.
Även samtalet, via telefon eller personligen, är
en viktig del i processen som vi också tittar
närmare under dagen.

Plats & datum: centrala Göteborg 7 oktober,
centrala Stockholm 30 november 2021
Tid: 09.00–16.00
Pris: 3 200 kronor exkl moms.
Föreläsare: Dr Lennart Johansson, distriktsläkare på
Näsets Läkargrupp, Höllviken. Lennart Johansson är
specialist i allmänmedicin och har närmare 20 års
erfarenhet av kliniskt arbete i primärvården. Lennart
Johansson har också haft uppdrag som verksamhetschef, sitter i vårdcentralens ledningsgrupp och
är ledamot i Region Skåne expertgrupp triage.
I mer än tio år har han undervisat olika yrkesgrupper
och är en uppskattad föreläsare på flera områden.
Han har ett särskilt intresse för telefonrådgivning i
primärvården och kan med sin bakgrund ge ett brett
perspektiv på detta centrala uppdrag på vårdcentralen.
I kursavgiften ingår: för- och eftermiddagskaffe,
lunch och kursdokumentation. Efter kursen utfärdas
intyg.

Sagt av tidigare deltagare

”Otroligt kompetent och kunnig föreläsare”
sjuksköterska
”Pedagogisk, kunnig” sjuksköterska
”Mycket bra, bra nivå” sjuksköterska

Utbildningen är indelad i två huvuddelar där
förmiddagen ägnas åt samtalet, bemötande och
telefonrådgivningens utmaningar.
Den andra delen är en rent klinisk träning med
utgångspunkt från verkliga patientfall kring
utvalda kliniska symtom ur primärvårdens
vardag. Utbildningen är interaktiv och ger gott
utrymme för frågor och diskussioner.
Den kliniska delen baserar sig på den digitala
versionen av det nationella rådgivningsstödet.
PROGRAM
09.00–10.00

Inledning och samtalet

10.00–10.30

Kaffe

10.30–12.00
Mota eller möta – telefon		rådgivningens utmaningar
12.00–13.00

Lunch

13.00–14.00

Yrsel

14.00–15.00
Bröstsmärta och
		andningsbesvär
15.00–15.20

Kaffe

15.20–16.00

Huvudvärk

Välkommen till denna givande
och aktuella kursdag!

!
Anmäl dig idag på
www.expomedica.se

– VI UTBILDAR VÅRDSVERIGE!

Avsändare:
Expo Medica, Krusegatan 19 A, 212 25 Malmö

I KURSAVGIFTEN INGÅR: för- och
eftermiddagskaffe, lunch och kursdokumentation. Efter kursen utfärdas
intyg. Alla priser är exklusive moms.

Jag anmäler mig till: Triage för primärvården
Centrala Göteborg 7 oktober 2021, 3 200 kr exkl moms.
Centrala Stockholm 30 november 2021, 3 200 kr exkl moms.

!

Enklast anmäler du dig
på www.expomedica.se

KUNDUPPGIFTER
Företag/organisation

Adress

Postnummer

Organisationsnummer

Ort

Kontaktperson/beställare

E-post

FAKTURERINGSADRESS (OM ANNAN ÄN OVANSTÅENDE)

Företag/organisation

Adress

Postnummer

Organisationsnummer

Ort

Ev. kostnadsställe/inköpsnummer

Fakturareferens

DELTAGARUPPGIFTER

Namn, deltagare 1 (Kontaktperson)

Namn, deltagare 2

Titel/yrke

Titel/yrke

E-post

E-post

Specialkost eller övrig information

Specialkost eller övrig information

FYRA ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
E-post: info@expomedica.se
Tel: 08- 23 73 10
Post: Expo Medica, Krusegatan 19 A, 212 25 Malmö
Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade. Arrangören
organiserar utbildningen och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för att de kunskaper som förmedlas tillämpas i enlighet med vederbörandes personliga medicinalansvar och behörighet, samt i enlighet med tillämpningslandets gällande regler för behandling och vård etc. Varje föreläsare
ansvarar själv för sitt kursinnehåll. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in aviserad utbildning vid otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i
övrigt så påkallar. Expo Medica sparar dina kontaktuppgifter. Vi lämnar ej ut kontaktuppgifter till tredje part. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på www.
expomedica.se. Du kan när som helst kontakta oss för att bli struken ur vårt register. Arrangören reservarar sig för eventuella fel i denna kursinformation.

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN? KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 08-23 73 10

