Katastrofmedicinskt centrum – KMC, Region Östergötland
Utbildningsutbud 2019-2020
Välkommen till
Katastrofmedicinskt centrum!

Vårt kursutbud!
Du finner våra utbildningar på
vår hemsida www.regionostergotland.se/kmc

Katastrofmedicin och
katastrofmedicinsk beredskap >>>
Prehospitala utbildningar >>>
Katastrofmedicinskt centrum (KMC), Region
Östergötland med placering i Linköping är en
kunskapsbyggande verksamhet som genom
utbildning, utveckling och forskning bidrar till
att stärka individers och organisationers
förmåga att hantera olika typer av komplexa
händelser. Vi arbetar utifrån ett
tvärvetenskapligt synsätt för att skapa
lärande, inhämtning av nya metoder, modeller
och verktyg.
Vi erbjuder bland annat utbildning och
kunskapshöjande aktiviteter inom
katastrofmedicin och traumatologi, inklusive
prehospital vård, akutsjukvård, krisstöd samt
ledning och samverkan.
Vårt utbud innefattar evidensbaserade och
kvalitetssäkrade utbildningar och koncept,
individuell färdighetsträning på avancerad
nivå samt lärande och prövande övningar.

Trauma- och akutsjukvård >>>
Ledning och samverkan >>>
ETS instruktörsutbildningar >>>
Krisstöd >>>
Utbildningar för Region
Östergötland >>>

Vi har lång erfarenhet av
övnings/simuleringsteknik och kan erbjuda
simuleringsövningar i er region eller ert
landsting med syfte att stärka er förmåga att
hantera samhällsstörningar med potentiellt
medicinska konsekvenser. Här används ofta
Emergo Train System® tillsammans med
mätbara och standardiserade
utvärderingsmetoder. Uppdragen skräddarsys
efter behovet hos er som uppdragsgivare.
För skräddarsydda utbildningar
och övningar kontakta oss direkt på
kmc@regionostergotland.se

För mer information och anmälan besök vår hemsida www.regionostergotland.se/kmc eller
välkommen att kontakta oss på telefon 010-103 35 69 eller e-post KMC@regionostergotland.se
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Kursort

Våra kurser bedrivs i huvudsak på
Katastrofmedicinskt centrum i Linköping om
inget annat anges, alternativt enligt önskemål
från beställaren. Vi kan även erbjuda
uppdragsutbildningar på annan ort.

Anmälan

Vid behov ska anmälan godkännas av
arbetsledare/beredskapssamordnare eller
motsvarande. Arbetsledaren ansvarar också
för att ”rätt personer” i organisationen
anmäls.

Samtliga våra utbildningar erbjuds också till
alla medarbetare inom Region
Östergötland (RÖ).
De kompentenskrav och utbildningsmål
som vissa yrkesgrupper och funktioner
behöver inom RÖ finns specificerade i
Region Östergötlands kris och
katastrofmedicinska beredskapsplan.

Upplysningar

Kontakta oss för upplysningar och allmän
information om vårt kursutbud!

Telefon

010-103 3569

E-post

KMC@regionostergotland.se

Webb
www.regionostergotland.se/kmc
Här kan du också registrera dig på
vår sändlista via e-post med utskick
av aktuell information om vårt
kursutbud!

Besöksadress

Johannes Magnus väg 11,
Universitetsområdet, Campus Valla i
Linköping.
Klicka här för karta (Eniro) >>>

Anmälan inom RÖ sker via KMC:s hemsida
efter kontakt med din lokala
beredskapssamordnare på respektive
sjukhus. Kontakta alternativt Regional
beredskapssamordnare RÖ,
Catarina Löfstedt
BeredskapsamordnareRegionÖstergötland
Kmc@regionostergotland.se

https://www.facebook.com/katastrofmedicinsktcentrum

För mer information och anmälan besök vår hemsida www.regionostergotland.se/kmc eller
välkommen att kontakta oss på telefon 010-103 35 69 eller e-post KMC@regionostergotland.se

