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Fresenius Learning Center - FLC   

  
 

   
 
 
Generella ämnen  
 
     

 
    
 

 
Program Kommentar Beräknad 

tidsåtgång 

Anatomi, fysiologi och 
njurens funktioner 
 

Ett avsnitt plus test 30 minuter 

De vanligaste orsakerna till 
njursjukdom 

 

Ett avsnitt plus test 40 minuter 

Stadier av och symptom på 
kronisk njursjukdom 
 

Ett avsnitt plus test 30 minuter 

Handhygien 
 

Ett avsnitt 20 minuter 

Nutrition för dialyspatienter Sju avsnitt: introduktion, energi, vätska och 
salt, kalium, fosfat, vitaminer samt ett 
avslutande avsnitt om kost vid diabetes 

mellitus. Programmet innehåller två test. 

3 timmar  

Laboratorieparametrar hos 
CKD-patienter 

Två avsnitt plus test 60 minuter 

2nd Nordic Regional 
Paediatric Therapy Forum 

Inspelningar av presentationer under mötets 
1,5 dag 

Beroende av 
vilka delar 

som väljs 

3:rd Nordic Paediatric 
Dialysis Forum 2018 

Inspelningar, intervjuer och quizz gjorda 
under mötets 1,5 dag 

Beroende av 
vilka delar 
som väljs 

   

   
  

Omarbetade kurser 

Nya kurser 

https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=fmc_ext_se_rec_20160204&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=fmc_ext_se_rec_20160204&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000006421&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000006421&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
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HD/HDF-katalog  
 

 
 
 
 
 
Program Kommentar Beräknad 

tidsåtgång 

5008 CorDiax E-
utbildningsprogram 

Fem avsnitt, visar de viktigaste 
funktionerna samt ger en översikt över 
handhavandet  

3h/behandlings-
alternativ plus tid 
för larmhantering 

5008S CorDiax E-

utbildningsprogram  

Motsvarande 5008 CorDiax E-

utbildningsprogrammet 

 

Standard och 
säkerhetsfunktioner för 
5008/5008S CorDiax  

Tre avsnitt: Online Clearance Monitor, UF- 
och Na profiler samt VAM och VenAcc 

2 timmar 

Tillvalsfunktioner för 
5008/5008S CorDiax 

Tre avsnitt: Blodtrycksmonitor, 
Blodtemperatur monitor och Single Needle 
dialys. 

2 timmar 

Din Personliga guide till 
5008S CorDiax HomeHD  

Patientinstruktion i PDF format. Variant 
finns för spolning med Natriumklorid samt 
spolning Online 

 

6008 CAREsystem del 1  14 korta avsnitt samt avslutande test 5 timmar 
 

6008 CAREsystem del 2 8 korta avsnitt samt avslutande test 3 timmar 
 

HD del 1 Tre avsnitt: Introduktion, vattenbehandling 
och hemodialysmaskinen samt tre test 

1 timme och 45 
minuter 

HD del 2 
 

Tre avsnitt: Dialysatorer, 
behandlingskontroll och vätskebalans samt 

tre test 

2 timmar 

HD del 3 
 

Tre avsnitt: Behandlingsövervakning, 
Komplikationer under dialys och stöd i 
vardagen samt tre test 

2 timmar 

HighVolumeHDF® 

behandling 

10 avsnitt som gör en djupdykning i ämnet 

kardioprotektiv hemodialys samt ett 
avslutande test 

3,5 timmar 

 

Dialyseffektivitet 
 

Ett avsnitt som beskriver begreppet 
dialysdos, hur det bestäms och vikten av 
korrekt dialysdos samt test 

40 minuter 

Kärlaccess 
 

Omfattar 4 program om AV-fistel, graft och 
CDK. Är under uppdatering 

2–5 timmar 
beroende på vilka 
delar som väljs 

Dialysatorer vid kronisk 
hemodialys 

Ett avsnitt som beskriver dialysatorns 
uppbyggnad, fysikaliska principerna och 

prestandakriterierna samt test 

40 minuter 

Risk Assessment & 

Validation steps of a Water 
Treatment 

Inspelning från Vårmötet 2019. 

Presentation av Rui Lucena 

40 minuter 

   

   
 
 
 
 

 
 
 

https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000012713&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000012713&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000006470&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000006470&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000012713&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000012713&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000008690&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000008690&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000008690&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000006864&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000006864&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=fmc_ext_se_hdd_sop1&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=fmc_ext_se_hdd_sop1&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
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PD-katalog  
 

 
 
 
       
 
Program Kommentar Beräknad 

tidsåtgång 

PD del 1 
 

Tre avsnitt som innehåller introduktion, teori 
och lösningar samt PD-katetern plus ett test 

1 timme och 
40 minuter 

PD del 2 
 

Tre avsnitt som innehåller påsbyte, 
vätskebalans och nutrition plus ett test 

2 timmar och 
20 minuter 

PD del 3 

 

Tre avsnitt som innehåller APD, potentiella 

problem och kontroll av behandlingen plus ett 
test 

2 timmar och 

40 minuter 

Mätning av hydrostatiskt 

intraperitonealt tryck (IPP) 
 

Denna video visar hur man mäter IPP 5 minuter 

PD för dig Nio avsnitt som ger en grundkunskap om 
peritonealdialys. Lämplig både för personal 
och patienter.  

20 minuter 
/kapitel 

PD-katetern – grundläggande 
kunskap 

Två avsnitt som ger en översikt av olika 
katetertyper och kateterimplantation samt 
skötsel av utgångsstället. Ett test ingår 

60 minuter 

PD-vätskor - grundläggande 
kunskap 

Två avsnitt som förklarar behandlingsmålen 
för peritonealdialys och PD-vätskans olika 

komponenter. Ett test ingår 

60 minuter 

PD-Paed Plus E-
utbildningsprogram 

Fyra avsnitt som illustrerar förberedelse, start 
och avslutning samt paus av behandlingen.  

2 timmar 

Peritoneums anatomi, 

fysiologi och funktion 

Ett avsnitt som beskriver peritoneums 

anatomi, fysiologi och dess funktioner vid 

peritonealdialys samt ett test  

30 minuter 

Nordic Scientific PD Meeting 
2014 

Inspelningar från de flesta presentationerna 
under det två dagar långa vetenskapliga 
mötet 

Beroende på 
vilken/vilka 
presentationer 
som väljs 

Nordic Scientific PD Meeting 
2017 

Inspelningar från de flesta presentationerna 
under det två dagar långa vetenskapliga 
mötet 

Beroende på 
vilken/vilka 
presentationer 
som väljs 

   

 
 

  

 
  

https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=fmc_ext_se_pd_basic1&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=fmc_ext_se_pd_basic1&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=fmc_ext_se_pd_basic1&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000004323&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000004323&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000011106&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000011106&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000012266&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000012266&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000007675&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000007675&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=fmc_hq_imm_fmecollege_ext_se_Anat-peritoneum&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=fmc_hq_imm_fmecollege_ext_se_Anat-peritoneum&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=fmc_ext_se_rec_140205-06&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=fmc_ext_se_rec_140205-06&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
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CRRT-katalog  
 

 
 
 
 
 
Program Kommentar Beräknad 

tidsåtgång 

multiFiltratePRO Del 1  Tre avsnitt: presentation, grundläggande 
principer och tillgängliga CRRT-behandlingar: 
CVVH, CVVHD, CVVHDF samt ett test 

60 minuter 

multiFiltratePRO Del 2 Två avsnitt: Förberedelse och genomförande 

av CRRT-behandling med Heparin samt ett 

test 

50 minuter 

multiFiltratePRO Del 3 Sju avsnitt: förberedelse och behandling med 
Ci-Ca®, medicinska, behandlingsprotokoll 
och ovanliga situationer under Ci-Ca® 

behandlingen samt ett test 

2 timmar och 
40 minuter 

Hemofilter vid kontinuerliga 
njurersättningsbehandlingar 
(CRRT)  

Ett avsnitt som visar hemofiltrens roll vid 
CRRT-behandlingar, känna till grunderna för 
filterdesign och skillnaden mellan High Flux-
filter och High-Cut-Off-filter samt ett test 

30 minuter 

Olika behandlingssätt vid 
CRRT (kontinuerlig 

njurersättningsbehandling)  

Ett avsnitt som visar principerna för CRRT, 
de olika behandlingssätten CVVH, CVVHD 

CVVHDF samt ett test 

30 minuter 

   

   
 

https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=fmc_hq_tca_ext_se_mfpro_intro&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?TX=TABGETTRAN&CID=fmc_hq_tca_ext_se_mfpro_intro_03&PX=N&TEACHREVIEW=N&DECORATEPAGE=Y&RID=EKP001266987&ALLOWREOPEN=N&USERID=annika+ralston&SK=1318284120&ACTION=VIEW_TRANSCRIPT_DETAIL&TAB=Y&CLOSE=N
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?TX=TABGETTRAN&CID=fmc_hq_tca_ext_se_mfpro_intro_03&PX=N&TEACHREVIEW=N&DECORATEPAGE=Y&RID=EKP001266987&ALLOWREOPEN=N&USERID=annika+ralston&SK=1318284120&ACTION=VIEW_TRANSCRIPT_DETAIL&TAB=Y&CLOSE=N
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=fmc_hq_tca_ext_se_mfpro_intro&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?TX=TABGETTRAN&CID=fmc_hq_tca_ext_se_mfpro_hepa_01&PX=N&TEACHREVIEW=N&DECORATEPAGE=Y&RID=EKP001267014&ALLOWREOPEN=N&USERID=annika+ralston&SK=1318284120&ACTION=VIEW_TRANSCRIPT_DETAIL&TAB=Y&CLOSE=N
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?TX=TABGETTRAN&CID=fmc_hq_tca_ext_se_mfpro_hepa_01&PX=N&TEACHREVIEW=N&DECORATEPAGE=Y&RID=EKP001267014&ALLOWREOPEN=N&USERID=annika+ralston&SK=1318284120&ACTION=VIEW_TRANSCRIPT_DETAIL&TAB=Y&CLOSE=N
https://learning.fresenius.com/ekp/servlet/ekp?CID=fmc_hq_tca_ext_se_mfpro_intro&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=Y

