
LÖPANDE FORTBILDNING (CPD)

PROTOKOLL FÖR UTBILDNINGSAKTIVITET
Fundera på följande frågor om dina utbildningsaktiviter när  
du fyller i anteckningarna:

Varför valde jag den här aktiviteten för min CPD? 
(Fokuserar på hur aktiviteten relaterar till dina inlärningsbehov)

Vad lärde jag mig av den här aktiviteten? 
(Fokuserar på dina tankar vid tidpunkten för aktiviteten och de nya kunskaper som du fick)

Hur ska jag tillämpa den här kunskapen i mitt arbete? 
(Fokuserar på hur det här kan påverka inlärning eller praktiskt arbete i framtiden)

Vad ska jag göra för att vidareutveckla det jag har lärt mig och/eller fylla 
eventuella luckor i mina kunskaper, färdigheter eller förståelse?  
(Fokuserar på framtida åtgärder och planer för vidareutveckling, vid behov)

Exempel

Datum Tid/Minuter

Aktivitet

LÄRA artiklar om urinblåsan 
Anatomi och fysiologi/manlig anatomi och fysiologi 
Anatomi och fysiologi/kvinnlig anatomi och fysiologi
Urinblåsa/anatomi och fysiologi/urinblåsans funktion

21-10-18 30 min

Utbildnings- 
mål

Att etablera grundläggande kunskaper och förståelse för urinvägarnas anatomi och  funktion hos män respek-
tive kvinnor 

Anteckningar

Gav mig grundläggande kunskap som jag kan bygga vidare på.
Jag kommer att använda den här informationen när jag börjar lära patienter RIK

Aktivitet

UNDERVISA Webbinarium om LUTS (lower urinary tract symptoms) 21-10-10 30 min

Utbildnings- 
mål

Att förstå och utveckla kunskap om: de olika symtomen på LUTS
Hur LUTS kan påverka män och kvinnor
Utredning och behandling av LUTS

Anteckningar

Utvecklade en djupare förståelse för hur LUTS kan påverka män och kvinnor och jag känner mig säker på att jag 
nu kan identifiera olika symtom.  Den här utbildningsaktiviteten hjälpte mig att känna mig mer säker på min 
kompetens när jag behandlar patienter med LUTS. Mitt mål är nu att kunna lära mig mer om behandlingsalterna-
tiven för LUTS.

Total tid 60 min
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Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal. Tel: 031 376 40 00. www.wellspect.se

 Manufacturer              

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förändrar människors liv. Vi engagerar oss och 

inspirerar våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi 

har varit ledande inom industrin i mer än 30 år med våra varumärken LoFric® och Navina™. Vi skapar pålitliga och an-

vändarvänliga produkter för blås- och tarmskötsel med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi strävar passionerat efter 

att bli klimatneutrala och arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal som hela tiden inspirerar oss till 

att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden. 

Wellspect. En verklig skillnad.

För mer information om våra produkter och vårt intiativ Advancing Continence Care Together (ACCT),  

besök wellspect.se. 

Följ oss också på Facebook och Instagram.

wellspect.se


