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1. Ideer til tilrettelæggelse/afholdelse/gennemførelse 

Kurset afholdes over tre dage og indeholder eksempelvis følgende: 

Dag 1: 

� anatomi og fysiologi i relation til sårdannelse og sårheling (hud, kredsløb, im-
munforsvar, mikrobiologi) 

� risikofaktorer i forhold til udvikling af sår (med fokus på eksempelvis ernæring, 
væskebalance hygiejne og trykprofylakse) 

� sår og sårtyper (eksempelvis operationssår, akutte sår (eksempelvis forbræn-
dinger og snitsår), kroniske sår; venøse og arterielle sår, diabetiske sår, cancer-
sår, fistler 

� forebyggelse af sårdannelse og tegn på begyndende sårdannelse (eks. fokus på 
inflammationsprocessen) 

� sårhelingsprocessen 

Dag 2: 

� varetagelse af ”etableret” sårpleje og -behandling 
� behandlingsstrategier 
� tværfagligt samarbejde 
� sårjournaler 
� antiseptiske procedurer (rene/sterile procedurer) 
� sårbehandlingsprodukter 
� støttestrømper og forbindinger 
� hudpleje, aflastning, observation i forhold til kompressionsbehandling) 
� smerter 

Dag 3: 

� vejledning af patienter og pårørende omkring optimal sårpleje og -behandling 
– rådgivnings- og vejledningsmetodik 
– etik i vejledning 
– fagligt fokus (se indholdet de to første dage) 

� assistentens rolle som ansvarlig i forhold til pleje og behandling med fokus på 
patienten i eget hjem eller tilknyttet hjemmeplejen og i forhold til pleje og be-
handling med fokus på den indlagte patient 
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2. Cases/opgaver/undervisningsmateriale 

61.1 
Anatomi og fysiologi / illustrationer: Peter Gulstad Skanning; tekst: Lars Voldum. 
- 2. udgave. - Kbh. : Nyt Nordisk Forlag, 2000. - 2 bind (613 sider) : ill. (nogle i 
farver). - (Lærebog for sygeplejestuderende) 

61.1 
Kehler, Andreas 
Anatomi og fysiologi / Andreas Kehler; illustreret af forfatteren. - Kbh. : Nyt Nor-
disk Forlag. - 2 bind : ill. (nogle i farver). - (Lærebog for sygeplejestuderende) 

61.1 
Menneskets anatomi og fysiologi / Jan G. Bjålie ... [et al.]; med. ill. Kari C. Tove-
rud; på dansk ved Birthe Kamp Nielsen. - 1. udgave, 1. oplag. - Kbh. : Gad, 1998. 
- 486 sider : ill. i farver; 29 cm 

61.6 
Christophersen, Birgitte 
Den smertepåvirkede patient : temabog / Birgitte Christophersen, Martina Gam-
meltoft, Ingeborg Pedersen; illustrationer: Erik Leenders. - 1. udgave, 4. oplag. - 
Kbh.: Munksgaard, 1998. - 124 sider: ill.. - (Munksgaards nye lærebogsserie for 
sygeplejestuderende og sygeplejersker) 

61.6 
Smerter og smertebehandling i klinisk praksis / Ulla Fasting, Lena Lundorff (red.). 
- 1. udgave. - Kbh.: Munksgaard, 2001. - 235 sider: ill.. - (Sygeplejepraksis) 

61.6 
Sår: baggrund, diagnose og behandling / redaktion Finn Gottrup, Lars Olsen; teg-
ninger: Jens Lund Kirkegaard. - 1. udgave. - Kbh.: Munksgaard Danmark, 2002. - 
276 sider : ill. (nogle i farver) 

61.6 
Koustrup, Pia 
Sår og sygepleje. - Kbh.: Dansk Sygeplejeråd, 1996. - 60 sider : ill. i farver; An-
vendt litteratur: side 52-54; Supplerende litteratur: side 55-56. - (DSR publikation; 
nr. 501) 

61.6 
Rene rutiner [film (videokassette)] : en instruktionsvideo / manuskript Benedicte 
Pio; kamera og instruktion Peter Zeuthen; produceret af Zeuthen Film. - Kbh. : 
Dansk Sygeplejeråd, 2001. - 1 kassette (VHS) (15, 30 min.) 
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61.612 
Klinisk mikrobiologi : infektioner, immunologi, sygehushygiejne / under redaktion 
af Elsy Ericson, Thomas Ericson; oversat af Seppo W. Langer; og bearbejdet af 
Jens Kjølseth Møller; illustrationer: Anders Palmgren. - 1. udgave. - Kbh. : Gad, 
2003. - 360 sider: ill. (nogle i farver). - (Gads sygeplejefaglige serie) 

61.66 
Sår-bog. - 2.udgave. – Viborg : Viborg Sygehus, 1998. - 41 sider : litteratur : løse 
bilag 

61.66 
Bydam, Jens 
Kirurgisk sygepleje. - Kbh. : Nyt Nordisk Forlag, 1997. - 104 sider : ill.; Litteratur-
liste: side 99-100. - (Lærebog for sygeplejestuderende) 

61.66 
Kirurgi. Bind 1 : Thorax, mamma, kar, endoktrik, gastroenterologi, urologi, rekon-
struktion. - Kbh. : Nyt Nordisk Forlag, 1996. - 246 sider : ill. (nogle i farver). - 
(Lærebog for sygeplejestuderende) 

61.66 
Kirurgi. Bind 2 : Ortopædisk kirurgi. - Kbh. : Nyt Nordisk Forlag, 1997. - 244 si-
der : ill. (nogle i farver). - (Lærebog for sygeplejestuderende) 

61.667 
Ortopædkirurgi : basisbog / tegninger : Bengt Lund. - 4. udgave / Bengt Lund, Uf-
fe Jørgensen. - Kbh. : Munksgaard Danmark, 2001. - 444 sider : ill... - (Basisbø-
ger) 

61.7 
Hansen, Lissi 
Sygepleje og sygdomslære / Lissi Hansen. - 2. udgave / tegninger: Flemming Orne-
borg, Henning Dalhoff og Lena Untidt. - Kbh. : Munksgaard Danmark, 2003. - 
482 sider : ill.. - (Social og sundhedsassistenter) 

3. Baggrundslitteratur 

Et par relevante links på nettet: 

Videnscenter for sårheling (paraplegi): 
www.ryk.dk 
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Videnscenter for Hjerneskade 
www.vfhj.dk 

Se i øvrigt punkt 2) 

4. Udstyr/materialer 

Adgang til computer med internetadgang. 

Relevant A/V udstyr. 


