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PMO och automatisk överföring

Vårens kurser 2020

Äntligen händer det! Automatisköverföring till LVR
startar 2020-02-01. Viktigt att ni dokumenterar i
checklistan och kryssar i om patienten tillåter att
dennes uppgifter förs över i LVR. Använder ni checklista i PMO from 2020-01-01 så kan dessa uppgifter
hämtas i efterhand. Vilken start på det nya året!

Efter nyår startar KAAK upp igen med nya datum för
välkända fortbildningar.

Digital personalutbildning
KAAK har tagit fram en digital utbildning som berör
Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL).
Utbildningen, som nu finns tillgänglig i Utbildningsportalen, är indelad i fem fristående kurser
(behandling, spirometri, inhalation och inhalationsteknik, komorbiditet samt interprofessionell samverkan). Det går bra att välja den kurs som passar bäst
eller så väljer du att gå igenom hela utbildnings‑
serien om KOL.

•
•
•
•
•
•
•

21-22 januari, Allmänläkarkurs, Delkurs 3
6 februari, Spirometri introduktion
12-13 februari Nationellt Spirometrikort
12 mars Spirometri introduktion halvdag
19 mars Undersköterskedag
25-26 mars Fysioterapidagarna
Under april Allmänläkarkurs Delkurs 4

Anmälningsformulär finns numera i hemsidan Vårdgivare Skånes utbildningsportal under valt ämnesområdet: KC allergi astma, KOL.
Till Utbildningsportalen

Nationellt spirometrikörkort

Kursen vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal
som är intresserad av att lära mer om sjukdomen
KOL. För att få godkänt resultat på kursen avslutas
denna med ett ”kunskapstest”.

Spirometrikörkortet heter numera Nationellt spirometrikörkortet. Kursen har även
blivit LIPUS-certifierad vilket innebär att kursen
granskats gentemot en grupp kriterier som tagits
fram av läkarprofessionen.

Till utbildningsserie - Kunskap om KOL

Länk till LIPUS kurssida

Certifiering

Högskolan Kristianstad

Vi är nu i stort sätt klara med vår årliga kartläggning
av astma, allergi, KOL-mottagningar i Region Skåne.
Uppgifterna ligger till grund för certifiering.
Till Vårdgivare Skånes sida om certifiering

Förbättringsprogram – hur går det?
Vårdcentralen Fosietorp har delat med sig av sina
reflektioner gällande sitt deltagande i förbättringsprogrammet - astma-, allergi- & KOL mottagning.
Varför valde Ni att
delta? ”-Vi valde att
delta för att vår astma/
KOL mott är i start-
groparna och vi önskar
en bättre struktur och
bättre patientflöde i
mottagningen. Vi såg
en chans att få stöd i
detta.”
Vad är största utmaningen? ”-Den största utmaningen är att få igång patientflödet så patienterna
hamnar rätt och ej tappas bort i de olika vårdkontakterna. En annan utmaning att strukturera upp
arbetet.
Vad är positivt? ”-Positivt med förbättringsarbetet
är att få olika infallsvinklar, ta del av andras arbete
för bra input till vår mottagning samt också ökad
kunskap om sjukdomarna men också om riktlinjer,
nya uppdateringar mm. Bra även att vår chef fått en
god inblick i arbetet med våra KOL - och astmapatienter.” säger Karolin, Alma och Henning, Vårdcentralen Fosietorp.

HKR kommer att hösten 2020 starta en kurs på 15
hp. Den största förändringen är att den läggs på avancerad nivå. Förkunskapskrav leg. sjuksköterska,
fysioterapeut/sjukgymnast med minst 6 månaders
arbete på heltid. Kursplanen kommer att arbetas
fram under december.

Vem är ASTA?
ASTA är en förening för astma- allergi- och KOL
sjuksköterskor som bildades 1985. ASTA har från
start arbetat för utbildning i astma, allergi och KOL
för sjuksköterskor och det arbetet fortsätter ännu
idag. Passa på att åka till ASTA-dagarna. Ett utmärkt tillfälle för nätverkande. Varje vår arrangeras
två sammanhängande utbildningsdagar. År 2020 är
det Västerås tur den 23-24 april 2020.
Till ASTA dagarna

ALLISS 15 maj
Båstad igen för intresseföreningen inom allergi.
Till ALLISS

God Jul och
ett gott
kommande
2020!
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