VÄLKOMNA TILL KUP!
Det är med stor glädje som jag skriver detta mail till er!
Tillsammans med Vårdenhetschefer och fantastiska instruktörer har vi kunnat skapa ett
Kompetensutvecklingsprogram för er undersköterskor och skötare! Vi tror att det är ett väldigt bra
sätt att satsa på Er viktiga personer på våra enheter för att fördjupa och sprida era kunskaper. Vi har
tillsammans skapat ett program som omfattar 8 heldagar där ni kommer att få möjlighet att få nya
och fördjupade kunskaper i upp till 15 olika områden! Dagarna är utspridda över hela våren från
februari till juni. Ni kan läsa mer om KUP på Metodikums hemsida, under fliken KUP.
På torsdag den 23:e februari kör vi i gång!
Nedan följer information som ni behöver inför första dagen och jag bifogar även ett schema så att ni
har koll över samtliga datum och teman under våren.
Torsdag den 23:e februari
Plats: Metodikum
Tid: 08:00-16:00
Kläder: Kom ombytta, i arbetskläder.
Schema över dagen:
08.00 – 10:00 Introduktion
10:30 - 16.00 Tekniska Färdigheter (Track, Sond, Stomi och Kateter).
Fika och Lunch ingår!
Fram till dess:
1. Jag behöver veta om du har några allergier eller annan specialkost, maila detta till mig så snart du
kan i och med att jag beställer både fika och lunch i förväg.
2. Vad vill du veta mer om när det gäller Track, Sond, Stomi och Kateter kopplat till din vardag? Har
du några frågor som jag ska skicka med till Instruktören, så att vi ökar chansen att just du får svar på
dina frågor?

*Maila dina svar (på fråga 1 och 2) så snart du kan så att vi kan göra detta program
så bra som möjligt för Dig!
Jag ser fram emot att få träffa er alla!
Jag hoppas att ni, precis som jag, ser detta som en fantastisk möjlighet att få öka och bredda alla våra
kunskaper, att få utbyta erfarenheter och funderingar och så klart er oersättliga kompetens!

För förtydliga, svara på detta mail så snart som möjligt, tack!

