BEHANDLERLICENS PRO

Evidensbaseret
behandling der letter
arbejdsgange, sparer
tid og kvalitetssikrer
behandlingen til dine
patienter
Læs om alle fordelene, hvordan du bliver
certificeret og meget mere i dette hæfte

BEHANDLERLICENS PRO - TIL DIG DER
ARBEJDER MED BEHANDLING AF OVERVÆGT
En del af Dr Holm

BEHANDLERLICENS PRO

Med Behandlerlicens Pro kan du med en
skræddersyet behandlingsplan sikre en grundig
og effektiv behandling til din patient.
En digital behandlingsplatform der understøtter
dine konsultationer med dine patienter, som
blandt andet indeholder:
Journal
Bibliotek
Online support
Video-konsultation
Sunde opskrifter
Inspiration til fysisk aktivitet
Indkøbsguide
Dagbog

Få mere information på vores hjemmeside
www.jenschristianholm.dk eller kontakt os på
contact@drholmcourses.com

FORDELENE VED

BEHANDLERLICENS PRO

Systematisk evidensbaseret model
Individuel behandlingsplan
Lettere arbejdsgange i en samlet løsning
Video-konsultation
Kvalitetssikring
Online support
Resultatevalueringer

CERTIFICERING
SÅDAN CERTIFICERES DU
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Kursus 1 Introduktionskursus:
Definition og forekomst af overvægt, sygdomsspektrum,
vægtregulation, komplikationer til overvægt, behandlingsmetode,
den nye pædagogik.
Kursus 2 Opfølgningskursus:
Opfølgende behandling gennemgås, herunder forventninger til
behandlingsforløb, kropssammensætning, justering af behandling,
relapse, drop-out, etik, normalisering, afslutninger samt
behandlingens direkte og indirekte effekter.
Kursus 3 Fordybelseskursus:
Nuancering. Empati. Kommunikationsflow og rytme. Autenticitet.
Selv-identifikation. Udfordringer og forestillinger. Modstand.
Autoritet. Den vanskeligt behandlelige patient. Lidelse. Perspektiv.
Paradigmeskiftet.

BEHANDLERLICENS PRO
KONTINUERLIG BEHANDLING

BEHANDLERLICENS PRO
BEHANDLER

PATIENT/BORGER

BEHANDLERLICENS PRO
Supportfunktion
Teknisk support fra Dr Holm Support Team til dig og dine patienter.
Dine patienter kan få faglig support fra dig.
Du kan få faglig support fra Dr Holm Support Team.
Behandlingsresultater (udvælg selv)
Humør, livskvalitet, mobning, ønske om vægttab,
kropsopfattelse
Blodtryk
Drop ud rate samt årsager til ophør i behandling - eks.
alder,fraflytning, succes etc.
Behandlingsresultatet set i forhold til socialklasser
Tidsforbrug
BMI (for børn og unge BMI SDS)
og meget mere...

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
SP.

Kan behandlingen også anvendes til voksne?

SV. Behandlingen kan anvendes til børn, unge og voksne.

SP.

Hvornår kan jeg tage Behandlerlicens Pro i brug?

SV. Du booker kursusrækken og når du har været på Kursus 1
er du certificeret til at tage Behandlerlicens Pro i brug.

SP.

Kan jeg dele min Behandlerlicens Pro adgang med en
kollega?

SV. Adgangen er personlig og afhænger af, om du er certificeret.

SP.

Kan Behandlerlicens Pro fungere med vores eksisterende
IT-løsning?

SV. Behandlerlicens Pro kan nemt kombineres med alle ITløsninger uden behov for dobbelt journalføring.

SP.

Er Behandlerlicens Pro GDPR-godkendt?

SV. Ja.

DET SIGER VORES BRUGERE
"Jeg er så glad for dette materiale, da jeg som
sundhedsplejerske har stået og været fuldstændig 100%
magtesløs ift. at hjælpe børn med, hvad de skal gøre og
forholde sig til ift. overvægt! Så tak! Skønt."
"Skarp på viden - og svar på spørgsmål. Brugbart fra i dag."
"Jeg er positivt overrasket over hvor meget pædagogikken
fylder - eller skal fylde for at metoden virker. Fik forståelse af,
hvor vigtigt det er at autoriteten bevares. Troede først ikke at
kursus 2 ville gøre en forskel, men jeg blev meget klogere. Det
handler om meget mere end 22 punkter."
"Meget meget relevant, inspirerende, konkret og brugbart."
"Meget konkret, brugbart værktøj til at tage med tilbage i
arbejdet. Enkelt og ligetil. Gode til at formidle det spændende."
"Det har været skønt, at føle der er flere, der er med til at løfte
opgaven og hjælpe med fremadrettet at gøre det bedste for
barnet. Overvejer at tage kampen op med kantinekøkkener og
boder, og sikre at der er sundere alternativer."
"Ny viden. Stor inspiration. Rart med en køreplan."

Evidensen bag
Mere end 25 internationale peer-reviewed artikler i videnskabelige
tidsskrifter viser, at 65-85 % af patienterne reducerer deres grad af
overvægt ved kun 5 timers sundhedsprofessionel tid per patient per år
på hospitaler og i kommuner.
Samtidige reduktioner i
forhøjet blodtryk
forhøjede kolesteroler
fedtlever
søvnapnø
appetit
mobning
forældres grad af overvægt
Samt bedring i
livskvalitet og kropsopfattelse
uafhængig af en genetisk risikoscore for overvægt
uafhængig af socialklasse
uafhængig af graden af overvægt
uafhængigt af forstyrret spisning

KONTAKTINFORMATION

contact@drholmcourses.com

+45 6146 4463
www.jenschristianholm.dk

