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Spirometrikörkort nu Lipus-godkänt

Nätverksträff + Spirometri tolkning

Vi är glada att KAAKs arbete med att få vårt
spirometrikörkort som ett nationellt körkort nu har
blivit av. För att höja kvalitén på utbildningen har
den även blivit Lipus-certifierad. KAAKs första Lipus
certifierade körkort den 7-8 november, nästa kurs
är den 10-11 december.

I tidigare utvärderingar från våra spirometridagar
har vi fått önskemål om fler tillfällen till tolkning av
spirometrier. Vi vill givetvis tillmötesgå dessa önske
mål och har den 5 november på eftermiddagen
lagt in det som en programpunkt. Kerstin Romberg
allmänspecialist föreläser.

Länk till Lipus kurssida

Länk till Utbildningskalendern: Nätverksträff

PMO och automatisk överföring

Använder du Vitalograph Spirotrac?

Tänk på att redan nu använda checklistan vid dokumentation i journaler. Detta är till fördel för er när
det blir en automatisk överföring. Den framtagna
PMO-mallen är prioriterat som IT-ärende och väntar
på att bli hanterat. Tips! För att få rubrikerna att
stanna kvar när du sparar/signerar checklistan ska
du markera i ”rullgardinen” (bindestrecket).

Det har väl inte undgått någon vid det här laget att
det är engångsmunstycke med bakterie/virusfilter
som ska användas!

Spirometri introduktion
Förmiddagen den 19 september arrangeras vår
introduktionskurs med grundläggande teoretisk
kunskap i lungfunktionsmätning. Det finns möjlighet
att gå både Spirometri Introduktion och på eftermid
dagens kurs Spirometri Teknik till reducerad avgift.
Länk till Utbildningskalendern: Spirometri intro

Spirometri teknik för undersköterska
Eftermiddagen den 19 september kör vi igång en
nystartad kurs för undersköterskor som utför eller
kommer att utföra spirometriundersökningar. Kursen
fokuserar på hur en spirometri ska utföras korrekt.

Bakterie/virusfilter ska användas och därmed är det
tillräckligt att endast rengöra utsidan på flödes
huvudet med 70 % ytdesinfektion. Det vill säga flödeshuvudet behövs inte läggas i sprit eller rengöras
på något annat sätt, enligt företaget Nowus Healthcare. Det räcker att Medicinsk Teknik när de gör en
funktionskontroll byter de delar i flödeshuvudet som
behövs.

Rätt inhalator till rätt patient
Denna nyligen publicerade artikeln (Läkartidningen.
2019;116:FF76) ger oss stöd i vårt dagliga arbete
gällande betydelsen av inhalationsundervisning.
Bland annat tas det upp aspekterna kring lungdeponering, partikelhastighet och inhalationsduration,
hålla andan mm.
Länk till Läkartidningen

Hur har det gått?

Länk till Utbildningskalendern: Spirometriteknik

Artikel om de nationella kriterierna för mottagningar
för astma/KOL i primärvård och beräkningen av tid,
se sid 27 i Tidskrift för SLMF och SFFA.

För läkare inom primärvård

Länk till Lung & Allergi; nr4 2018

Höstens datum är spikade för vår rullande kurs för
ansvariga läkare för astma, allergi, KOL-mottagningar samt för ST-läkare. Delkurs 1 blir den 24-25
september och Delkurs 2 den 12-13 november.
Länk till Utbildningskalendern: Delkurs 1

Undersköterskedag
Den 24 oktober hålls en halvdag om sjukdoms
området allergi, astma och KOL riktad till under
sköterskor inom primärvården.

Inbjudan till förbättringsprogram
KAAK kan nu erbjuda er mottagning ett kostnadsfritt
förbättringsprogram där kvalificerad personal från
Enheten för kvalitetsutveckling ger er vägledning
och förbättringsstöd i att utveckla er astma, allergi,
KOL-mottagning. Sista anmälningsdatum är passerad men det finns enstaka platser kvar.
Länk till Utbildningsportalen

Länk till Utbildningskalendern: Undersköterskedag

Nytt kunskapsblad om astma
Astmabehandling gällande barn finns nu som ett
patientblad att kunna dela ut till målsman. Det finns
på KAAKs hemsida under Kunskapsbanken och fliken
Fakta om Astma.

Glad Sommar !

Länk till KAAKs Astmabehandling hos små barn
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