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PMO mallar för LVR

Högskolan Kristianstad 15 hp

Arbetet med den nya dokumentationsmallen i PMO
påbörjades under förra året och vi börjar att se
ett lyckligt slut. Detta för att vi ska kunna arbeta
smidigare och effektivare på våra respektive mot
tagningar.

KAAK har i flera år samverkat med högskolan
Kristianstad och vi vill pusha för kursen ”Vård vid
allergi, astma och kroniskt obstruktiva lungsjuk
domar” på 15 högskolepoäng. 15 hp är ett av utbildningskraven för att bli en certifierad mottagning.

Checklistan är på plats i PMO så det är dags att börja
använda den. Tack alla ni som deltagit på någon av
”PMO-mallsträffarna”. Vi fick kloka tankar och reflektioner från er astma, allergi, KOL-sjuksköterskor.
Därmed kunde vi förbättra mallen ytterligare.

Till Högskolan Kristianstad

Fysioterapidagarna 27-28 mars

Vi förstår att ni väntar på den så kallade automatiska
överföringen från PMO till Luftvägsregistret. Arbetet
med detta pågår för fullt. Vi håller tummar och tår.

Fysioterapeuten har en viktig roll i astma, allergi och
KOL-teamen på vårdcentralerna. Syftet med de två
fortbildningsdagarna är att ge uppdatering av kunskap samt att ge inspiration till ytterligare utveckling
av verksamheten på enheterna.

Bra information och filmer hos SKL

Till anmälan på KAAK.se

För att skapa en god och jämlik vård från patientens behov och vårdprocess behöver professioner
och vårdnivåer samverka. Till stöd för detta har den
Nationella arbetsgruppen för astma/KOL tagit fram
förslag på hur interprofessionell samverkan samt
diagnostik kan göras.
På SKL:s hemsida finns bra kunskapsstöd och filmer
som KAAK varit med att ta fram.
Till SKL kunskapsstöd och filmer om diagnostik

Uppdatering läkemedel
Nu har det kommit en ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i HSLF-FS 2018:44.
Till Socialstyrelsens publikationer

Allergi & Astma dagen 2 april
En dag som riktar sig till personal som kommer i
kontakt med patienter med allergi och astma. Förmiddagen riktar sig till de som arbetar med telefonrådgivning, triage, MHV och BHV. Eftermiddagen
innehåller nyheter inom området och riktar sig till
specialister i allmänmedicin och sjuksköterskor med
specialkompetens.
Läs mer på KAAK.se

Mer om Nationella kriterier
En arbetsgrupp med representanter från ASTA,
NAAKA samt Fysioterapeuterna har utarbetat förslag
på framtida kriterier för en godkänd astma/KOL-mottagning i primärvården med utgångspunkt ifrån de
högst prioriterade åtgärderna (prioritet 1–4).

Spirometritolkning 5 februari

Läs mer om Nya kriterier på KAAK.se

Eftermiddagen riktar sig till de som arbetar med
spirometrier regelbundet och har baskunskaper i
tolkning.

ALLISS 24 maj

Till anmälan på KAAK.se

För undersköterskor 14 mars
2018 startade KAAK en fortbildningsdag för undersköterskor. Denna var uppskattad och vi kommer
att fortsätta med den även 2019. Nästa utbildnings
tillfälle är 14 mars.
Hösten 2019 startar en kurs i Spirometriteknik för
undersköterskor. Kursen fokuserar på hur en spirometri ska utföras korrekt.
Läs mer om fortbildningen på KAAK

Båstad igen för intresseföreningen inom allergi.
Till ALLISS

Övriga utbildningar

God Jul och
ett gott
kommande
2019!
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