Välkommen till
LÄR UT- bättre läkemedelshantering för äldre!
Äldre som använder många läkemedel är en riskgrupp som behöver uppmärksammas
eftersom de är extra känsliga för att få läkemedelsbiverkningar.
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg arbetar för att förbättra vården för de mest sjuka äldre.
Som ett led i det arbetet inbjuds nu sjuksköterskor både i kommunal hälso- och sjukvård,
primärvård och sjukhus till en utbildning om äldre och läkemedel. För de kommunala
sjuksköterskorna är utbildningen knuten till ett handledaruppdrag i vilket det ingår att
informera sjuksköterskekollegor och baspersonal inom sin enhet/område.
Kursupplägg
Sjuksköterskor i kommun:
Kursen består av fyra kurstillfällen á 3 timmar. Föreläsningarna kommer att hållas av läkare,
apotekare, tandläkare, arbetsterapeut och distriktssköterska. Kursen innehåller en
genomgång av handledarmaterialet, förslag på utbildningsupplägg och aktuell information.
Efter kursen har sjuksköterskan följande uppdrag:
Genomföra utbildningstillfällen för övrig baspersonal inom sin enhet/område utifrån ett givet
handledarmaterial kring praktisk läkemedelshantering. Arbeta för att förbättra
läkemedelsuppföljningen inom sin enhet/område med hjälp av erhållna verktyg
Vi planerar att genomföra en kursomgång för att utbilda 30 sjuksköterskor i Södra Älvsborg.
Sjuksköterskor, sjukhus, primärvård inbjuds att delta på kurstillfälle 1, kurstillfälle 2,
kurstillfälle 4.
Nytt för 2019!
Tillfälle 1 ges i Fullmäktigesalen, Borås, och intresserad legitimerad personal kan
anmäla sig till enbart detta tillfälle.
Kursinnehåll
Kursen behandlar specifika läkemedelsrelaterade problem och utmaningar vid behandling av
äldre. Olika läkemedelsgrupper som har särskild betydelse för vård och behandling av äldre
kommer att diskuteras. Kursstart, övriga kurstillfällen 2019 och anmälan.
Tid

Anmälan primärvård och sjukhus

Kommun

Kurstillfälle 1

25/9 kl. 13-16

Görs senast 16/9
via Regionkalendern

Kurstillfälle 2

2/10 kl. 13-16

Anmälan endast till
25/9.
Senast 16/9 via
Regionkalendern.
Anmälan kommunSjuksköterska till
samtliga fyra
LÄR UT- tillfällen
Senast 16/9 via
Regionkalendern.
(25 platser)

Kurstillfälle 3

14/10 kl. 13-16

Kurstillfälle 4

Görs senast 16/9
30/10 kl. 13-16 marie.elm@boras.se

Görs senast 16/9 via e-post
marie.elm@boras.se

Ange ditt namn, befattning, e-postadress, verksamhet du är kontaktperson för/arbetar vid samt om du har speciella
önskemål för fikat. Utbildningen är kostnadsfri. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Vid frågor kontakta Marie Elm, e-post:
marie.elm@boras.se Tobias Karlsson, e-post: tobias.m.karlsson@vgregion.se

NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG
190826

http://www.vardsamverkan.se/organisation/
delregionalvardsamverkan/sodra-alvsborg/

Välkommen till
LÄR UT- bättre läkemedelshantering för äldre!
Kursplanering LÄR UT– bättre läkemedelshantering för äldre hösten
2019
Datum
2019

Tid

Plats:

Onsdag 25/9

13-16

Fullmäktigesalen
1. Äldre och
Fullmäktigehuset,
läkemedel
Sessionssalen, plan 3,
Ingång från
Sturegatan 42
Borås Stad

Martin Tirler
Marie Elm

Onsdag 2/10

13-16

Vård- och
äldreförvaltningen
Borås Stad
Ramnåsgatan 1
Sessionssal, plan 2*

2. Behandling
vid oro, demens,
smärta, sömn

Cathrin
Gustavsson
Peter Keiding

Måndag 14/10 13-16

Vård- och
äldreförvaltningen
Borås Stad
Ramnåsgatan 1
Sessionssal, plan 2*

3. Läkemedelshantering

Jessica Engkvist
Tobias Carlsson
Marie Elm

Onsdag 30/10

Vård- och
äldreförvaltningen
Borås Stad
Ramnåsgatan 1
Sessionssal, plan 2*

4. Tandhälsa
Verktygslåda

Inger Stenberg
Tobias Carlsson
Marie Elm

13-16

Kurstillfälle/ämne

Föreläsare

Catrine Gustavsson, apotekare, SÄS
Tobias Carlsson, apotekare, Närhälsan, Södra Älvsborg
Marie Elm, distriktssköterska, Borås Stad
Jessica Engkvist, arbetsterapeut, Borås Stad
Peter Keiding, distriktsläkare, Närhälsan, Södra Älvsborg
Martin Tirler, överläkare, geriatriker, Närsjukvårdsteamet, SÄS
Inger Stenberg, övertandläkare, Centrum för äldretandvård (CÄT)
*Hitta till lokalen:
Ingång till Ramnåsgatan 1 sker från gården. D.v.s. gå runt huset, därefter en trappa upp till
plan två där Sessionssalen finns.
Parkering finns på Gjutaren.
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