
E-LÆRING, WORKSHOPS OG FOREDRAG: GYNZONE.DK

PROGRAM

INSPIRATIONSDAG: SUTURERING
Den faglige inspirationsdag er et tilbud til dig, der arbejder fagligt med GynZones e-læring
og studerendes kliniske træning på jeres hospitaler eller uddannelse. 

Bliv opdateret på det nye e-læringsindhold om kirurgisk teknik og den individuelle Quiz 
samt tips til, hvordan I ved at kombinere workshops og e-læring får det optimale udbytte.

Inspirationsdagen kan afholdes på dansk eller engelsk, afhængigt af deltagernes ønske.

INDHOLD

Workshop (3 timer) Prøv det, som vi gør på GynZones workshops

Nål og instrumenter Øvelser med at arbejde ergonomisk og sikkert
Suturmaterialer	 Multifile	og	monofile,	hvad	er	forskellen?
På spejderære Råbåndsknob og kirurgiske knuder
Selvlåsende knuder Selvlåsende start- og slutknude, variationer til praksis
Afbrudte sting Transcutane sting og inverterede sting
Fortløbende sting Synlige og usynlige sting (ex vagina og perineal hud)
Sutur af labia Prøv to forskellige teknikker på markedets bedste fantomer

Gør det selv  (1,5 time) Forslag til, hvordan I selv afvikler workshops

Træning af færdigheder Forberedelse, selve workshoppen, transfer & retention 
Tips og trick Ideer til undervisning + få deltagerne til at føle succes
Power Point Få GynZones undervisningsmateriale til lokal brug 
Udveksling af ideer Indspark og erfaringer fra jeres praksis 

E-læring  (1,5 time) Nyt e-læringsmateriale hos GynZone

Introduktion E-læringsmodulet Kirurgisk Teknik
Quiz, 2017 nyhed 40 spørgsmål, kursusbevis til deltageren
Vejledning Mulighed for individuel support til licens administration

SERVERING & GOODIES
Du	får	i	løbet	af	dagen		 Lækker	frokost	+	kaffe,	te,	isvand,	frugt	og	kage	
Fantomer	og	grej	 Prøv	forskellige	modeller	og	mød	forhandlere	i	kaffepausen
 

TID & STED
Fredag 25. august 2017 i Oslo klokken 9.00 - 16.00. 
Vi låner lokaler ved Den norske jordmorforening, Grensen 9 A, 0159 Oslo. Norge

TILMELDING OG MERE INFO
Gratis for 1-2 personer pr. institution med licens til modulet ”Kirurgisk Teknik”. 
Dagen henvender sig primært til licensadministratoren / den uddannelsesansvarlige. 
Skriv til info@gynzone.dk for tilmelding for institutioner med licens til e-læring. 

Prisen er 2000 DKK + moms pr. kursist for hospitaler, der ikke har licens til e-læring.
Kurset kan købes online inkl. 10 timers e-læring: http://www.gynzone.dk/inspirationsdage
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E-læring: Tips og tricks
Brug af e-læring i hverdagen  
 


