Kompetenshöjande
insatser inom psykisk
ohälsa på Vårdcentral
under 2018
Syftet med insatsen att skapa förutsättningar för ett långsiktigt
arbete inom området psykisk ohälsa och att stärka
primärvårdens kompetens inom området. Utbildningarna är en
del av en statlig satsning där Region Skåne tilldelats resurser.
De kompetenshöjande insatserna har tagits fram i samarbete
mellan avdelningen för Hälso- och sjukvårsstyrning och
Primärvårdens utbildningsenhet, enhetschef Eva Pulverer Marat.
Utbildningarna genomförs av Christina Bergmark Hall, leg.
psykolog, specialist i klinisk psykologi och leg. psykoterapeut och
Marie Asp, överläkare i psykiatri.

Region Skåne
291 89 Kristianstad
Telefon: 044-309 30 00
Skane.se

STRUKTURERAD BEDÖMNING OCH DIAGNOSTIK AV
PATIENTER MED PSYKISK OHÄLSA I PRIMÄRVÅRDEN
Riktar sig till läkare på vårdcentralerna och syftar till att ge en
förbättrad kunskap i bedömning och diagnostik av patienter med
psykisk ohälsa. Heldagsutbildning med 40 deltagare per gång.
Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna.
Malmö: 16/10 kl 08-16, St Gertrud
Höör: 27/11 kl 08-16, Stiftsgården, Åkersberg

TRIAGERING AV PATIENTER MED PSYKISK OHÄLSA I
PRIMÄRVÅRDEN

Anmälan sker i utbildningskalendern
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar

Utbildningen riktas till sjuksköterskor och genomförs vid 4 tillfällen under
hösten 2018. Utbildningen består av 2 halvdagar med plats för 30
sjuksköterskor vid varje kurstillfälle. Deltagande är kostnadsfritt och lunch
ingår.

BEDÖMNING OCH BEHANDLING AV STRESSRELATERAD
OHÄLSA HOS PATIENTER FÖR ST-LÄKARE I ALLMÄNMEDICIN
Utbildning som erbjuds till samtliga ST-läkare i allmänmedicin.
Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna.

Lund: 21/11 kl 8.30–13 och 12/12 kl 8.30–13, Hotell Lundia

Kristianstad: 18/9, Lund: 6/11, Helsingborg: 4/12

Helsingborg: 4/9 kl 12–16.30 och 25/9 kl 12–16.30, Marina Plaza

Anmälan sker via ST-forum

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar

BEDÖMNING OCH BEHANDLING AV STRESSRELATERAD
OHÄLSA HOS PATIENTER FÖR AT-LÄKARE
Halvdagsutbildning som genomförs vid AT-tinget, 21-23/11 2018.
Deltagande erbjuds till samtliga AT-läkare inom Region Skåne och är
kostnadsfri för deltagarna.

WEBBUTBILDNING I SUICIDPREVENTION, SPISS DEL 1 OCH 2

UTBILDNING M.I.N.I. - STÖD FÖR DIAGNOSTIK VID PSYKISK
OHÄLSA INOM PRIMÄRVÅRDEN
M.I.N.I. består av 3 filmer, som beskriver användandet av instrumentet
för att bedöma psykisk ohälsa. Genomförs i grupp av läkare på den egna
VC med efterföljande diskussion kring förbättrad diagnossättning under
ledning av medicinsk rådgivare eller verksamhetschef. Vårdcentralerna
ersätts med 2 000 kr per deltagande läkare, tidsåtgång totalt 2h.
Inrapportering från verksamhetschefen senast den 30/11 2018 via
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/MINI-Stod-for-diagnostikvid-psykisk-ohalsa/Sidor/default.aspx
Varje medarbetare kan registrera genomförd M.I.N.I-utbildning här:länk
till formulär

Malmö: 29/8 kl 12–16.30 CRC Medelhavet och 19/9 kl 12–16.30, CRC 37:an
Höör: 2/10 kl 12–16.30 och 24/10 12-16.30, Stiftsgården Åkersberg

Utbildning i suicidprevention för vårdpersonal med patientnära kontakter.
Webbutbildningen finns i utbildningsportalen och är tillgänglig för samtliga
vårdcentraler i Region Skåne. Vårdcentralerna i Region Skåne ersätts för varje
deltagare med 1 000 kr efter godkänd registrering i utbildningsportalen.
Utbildningen ska vara genomförd under 2018 och inrapporteras senast den
30/11 2018 via https://vardgivare.skane.se/kompetensutveckling/utbildningar/webb/spiss---suicidprevention-i-svensksjukvard/?highlight=SPISS
Varje medarbetare kan registrera genomförd SPiSS-utbildning här: länk till
formulär
Med anledning av utbildningssatsningen vill NSPH Skåne, genom (H)järnkoll
Skåne uppmärksamma möjligheten att erbjuda föreläsningar av
attitydambassadörer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa till
arbetsplatsträffar och/eller andra önskvärda forum inom vårdcentralernas
verksamhet. Mer information kommer via mail.

