Sammanfattning av utbildningsdagen 20170920
Specialistläkare Katrin Dierschke och yrkeshygeniker Ulf Bergendorf från Arbets- och
miljömedicin Syd gav oss mycket bra information. Deras största budskap till oss var att fråga
våra patienter: Vad jobbar du med?
Vi kan kontakta dom direkt genom deras rådgivningstelefon 046-173185. När vi skickar
remiss på patienter som har andningsproblem vill de så klart ha en spirometri på dessa.
Patienten ska ha en läkare som är knuten till utredningen, så egenremiss från patienten blir
inte så bra. Primärvård, specialistvård och HVC bl.a. kan skicka remiss direkt. Viktigt med en
tydlig frågeställning. De kommer att skicka sitt utbildningsmaterial till mig som jag kommer
att vidarebefordra till er alla, så att även ni som inte kunde närvara igår kan få informationen.
Genomgång av hur du använder ”Min översikt” se medskickad fil. Tanken är att slippa uthopp
och lägga de länkar som behövs för arbetsdagen där som t.ex. Behandlingsplan KOL och länk
till Astma-KOL-samordnarens hemsida.
Arbete pågår för att få in behandlingsplanen i Cosmic vilket jag tror blir svårt. Därför
diskuterades arbetssätt under gårdagens möte så det fungerar i nuläget: Skriv
behandlingsplanen och ge patienten den. För att få in den i Cosmic scanna den. Sökordet
behandlingsplan kom också upp vilket jag kommer att kolla om man kan lägga till i
dokumentationsmallen.
Arbete pågår för att få in COPD6 som lokal analys samt att eftersom Medrave kommit igång
så påbörjas nu möjlighet för direktöverföring till Luftvägsregistret. Det som är stora
problemet är att spirometridelen ligger i ett uthopp. Det kan bli så att de resultat som
efterfrågas i luftvägsregistret måste skrivas under spirometri i journalen, men vi vet inte ännu.
Kommer att vara många turer innan dess men jag ska skriva en skrivelse för att
luftvägsregistret ska prioriteras i regionen.
För er som planerar KOL” Lärande kafe” i Primärvård ligger allt material på astmaKOLsamordnarens hemsida. Tina Falk hade använt det i en av sina grupper och det har fallit väl ut.
Om ni hör någon mer som är intresserade av astma-KOLutbildningen 15 hp till våren hör av
er till mig.
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