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Längst ned på sidan kan du hitta alla nyhetsbrev
Hälso- och sjukvård – för vårdgivare
Utbildningar som erbjuds under våren 2022.
Utbildningar arrangeras digitalt. Anmälan sker via
Kompetensportalen. Länken skickas till deltagarna
efter anmälningsdatum.
Ny utbildning för driftplanerare,
verksamhetsstödjare ihop med chefer inom
hemvården
Datum: 2022-04-19 kl: 10.00 – 12.00, 2022-04-22 kl: 13.00 –
15.00, 2022-04-25 kl: 13.00- 15.00, 2022-04-27 kl: 09.00 –
11.00
Medicinskt-omvårdnadsforum för sjuksköterskor
Datum: 2022-04-11 Kl: 14:30- 15:30
Annika Söderman föreläser om sitt forskningsarbete
”Utvärdering av värdighetsbevarande vård”.
Datum: 2022-05-23 kl 14.00-15.00, 2022-05-31 kl: 14.00-15.00
Ann Dalius Isenberg föreläser på temat Hicka och Klåda
”mindre vanliga men besvärliga symtom i palliativt skede”
Utbildning och genomgång av arbetssätt för
närståendeenkät i svenska palliativregistret (SPR)
Vi har för avsikt att börja med att erbjuda närståendes
deltagande i SPR närståendeenkät så att verksamheterna får
möjlighet att ta del av synpunkter från närstående.
Utbildning och genomgång av närståendeenkäten kommer
riktas till sjuksköterskor som registrerar i SPR.
Datum: 2022-04-20 kl: 13:30-15:30
2022-04-24 kl: 13:30-15:30, 2022-05-02 kl: 13:30 – 15:30
Grundutbildning för nya palliativa ombud
För palliativa ombud kommer vi varje termin erbjuda en
grundutbildning. Det gäller ombud som är nya i uppdraget
eller som känner att det var ett tag sedan de fick uppfräschade
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Fördjupningsutbildning för palliativa ombud
Fördjupningsutbildning är planerad för palliativa ombud som
jobbat länge som ombud eller gått grundutbildningen föra
termin. Fördjupningsutbildning utgår ifrån palliativ omvårdnad
enligt den nya riktlinjen.
Datum: 2022-04-26 kl: 13:00-15:30
Palliativa ombudssamordnare
Denna termin träffas palliativa ombudssamordnare vid ett
tillfälle. Träffarna är kl: 13.00-15.30 med fokus på
förbättringsområde symtomkontroll och symtomskattning.
Det är viktigt att dessa träffar prioriteras för att vi ska få god
följsamhet i arbetet med att utveckla den palliativa vården.
Datum för vobo: Grupp 1: 2022-05-03. Grupp 2: 2022-05-04.
Grupp 3: 2022-05-05. Grupp 4, 2022-05-10.
Datum för: HSV, HSE, HV: Grupp 5: 2022-05-11. Grupp 6:
2022-05-12. Grupp 7: 2022-05-17.
Grundutbildning för sjuksköterskor
Utbildningen riktar sig till nya sjuksköterskor i Örebro
kommun men också till sjuksköterskor som önskar
uppfräschade kunskaper.
Datum: 2022-06-01 kl: 08:30 –15:30
Grundutbildning för Arbetsterapeuter
Utbildningen riktar sig till nya arbetsterapeuter i Örebro
kommun men också till arbetsterapeuter som önskar
uppfräschade kunskaper.
Datum: 2022-05-19 kl: 13:30-16:00
Grundutbildning för chefer
Utbildningen riktar sig till nya chefer inom vård och
omsorgsförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd och
externa omsorgsutövare i Örebro kommun men också till
chefer som önskar uppfräschade kunskaper i palliativ vård.
Datum :2022-04-28 kl: 10:00-12:00
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