Datum 180523

Förändring av Samverkande sjukvårds utbildningsplan
Orsak till förändring:
Sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård som arbetar med IVPA-uppdrag uppger att
minskningen av IVPA-larm medför en ökad osäkerhet hos sjuksköterskor i hemsjukvården, det finns
önskemål om mer utbildning. Sjuksköterskor som har gått utbildning i behandlingsriktlinjer för flera år
sedan och sällan får larm önskar en Refresh i akutsjukvård.

Förändringsförslag:
1. Ökat antal platser till utbildningen i behandlingsriktlinjer
Utbildningen i Behandlingsriktlinjer som hålls fyra gånger om året var från början tänkt som en
introduktion för nyanställda sköterskor i kommunen. Varje kommun har haft två platser var
med möjlighet att ställa fler deltagare i kö i mån av plats. Efterfrågan har funnits även från
sjuksköterskor som tidigare gått utbildningen att få gå den igen som en refresh. Därför ökas nu
antalet platser upp till max 30 sjuksköterskor/utbildningstillfälle. Detta öppnar upp för att inte
bara nyanställda sjuksköterskor utan även sjuksköterskor som för längesedan gått utbildningen
och nu upplever behov av en ”refresh” ska ha möjlighet att få en plats. Johan Andersson som
håller i utbildningen kommer att introducera Magnus Ljungström, även han sjuksköterska i
ambulansen i Bohus Norr, i utbildningen för att Samverkande sjukvård ska ha tillgång till två
utbildare i behandlingsriktlinjer. Utbildningen genomförs fyra ggr/år.
2. Scenarioövningar baserade på resultat i Kvalitetstest i behandlingsriktlinjer
I januari varje år skickas ett kvalitetstest ut till kommunerna för att säkra kunskapsnivån för att
genomföra IVPA-uppdrag. Kvalitetstest i behandlingsriktlinjer sammanställs av Joakim
Söderberg, ambulansöverläkare NU-sjukvården, och Johan Andersson. Resultatet sammanställs
och diskuteras i en arbetsgrupp. Eftersom antalet IVPA-uppdrag minskar och det kan gå lång
tid mellan uppdragen för den enskilda sjuksköterskan i kommunen kommer vi på prov att
införa scenarioövningar för kommunens sjuksköterskor. Joakim Söderberg och Johan
Andersson kommer utifrån sammanställningen av kvalitetstestet ta fram patientfall där
kommuners sjuksköterskor får öva bedömning och behandling. Kommunernas D-HLRinstruktörer och RETTS-ansvariga kommer att bjudas in till en nätverksträff efter sommaren
där vi kommer att gå igenom scenarioövningarna och upplägg. Kommunernas D-HLRinstruktörer och RETTS-ansvariga kommer vara de som håller i övningarna på hemmaplan.
Förslagsvis kan detta genomföras i samband med den årliga HLR-utbildningen i verksamheten.
3. Platser till AMLS-utbildningen
Samverkande sjukvård får till sitt förfogande minst 11 platser till AMLS-utbildning per år.
Detta för att alla kommuner som arbetar med IVPA-uppdrag ska kunna skicka en sjuksköterska
per år. Platserna är fördelade över två utbildningstillfällen, ett på våren och ett på hösten, så att
kommunens sjuksköterskor utför utbildningen tillsammans med ambulanssjukvårdens
sjuksköterskor.

