1 (2)
Datum

2018-06-18

STARTEN AV VÅRDPROGRAMMET CERVIXCANCERPREVENTION FLYTTAS FRAM
Införandet av Vårdprogram gällande cervixcancerprevention flyttas fram till den 3
december 2018. På grund av att införandet flyttas fram till den 3 december 2018
kommer utbildningstillfällen att vara i november.
De personer som redan anmält sig kommer att kontaktas för ett nytt datum i
november.
I enlighet med tidigare information så fortsätter förberedelserna inför
implementering av Nationellt vårdprogram (NVP) för cervixcancerprevention i region
Västmanland. För att screeningorganisationen ska fungera ändamålsenligt och
patientsäkert krävs integrerade IT-system och en tydlig organisation och
ansvarsfördelning vid införandet som är planerat till december 2018.
En förutsättning för en mer komplex vårdkedja är ett nytt kallelsesystem,
Hälsokallelsesystem (HKS). Detta system med planerat införande 3 december 2018
innebär ett förändrat arbetssätt för barnmorskorna.
De nya utbildningstillfällena av det nya datastödet HKS genomförs v.45 och 46
I praktiken innebär det för varje enskild barnmorskemottagning att:
• 2–3 personer ska utbildas för att kunna registrera och godkänna schema. De
kommer också få prognosinformation om hur många kvinnor som ska erbjudas
cellprov under en viss tidsperiod. Även utbildning för provtagning, av- och
ombokning av kallade kvinnor/patienter ingår.
•

Två barnmorskor, eller en barnmorska på de mottagningar som har endast en
barnmorska anställd, samt en administratör för varje enhet ska utbildas för att
skapa ett säkert system. Det är en 6 timmar lång utbildning som kommer att ske
under v. 45 och 46.
Nya aktuella utbildningsdatum är 6/11,7/11, 8/11, 13/11 alternativt 14/11
klockan 08.30-16.00

•

På de barnmorskemottagningarna där det finns tre eller fler barnmorskor kan
barnmorskorna som inte deltagit i utbildning enligt ovan enbart utbildas vad
gäller provtagning, av- och ombokning av kallade kvinnor samt för att se
prognosinformation.
Nya aktuella utbildningsdatum är 15/11 klockan 10.00-12-00 alternativt 13.0015.00
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Utbildning sker på Lärcentrum via kompetensplatsen där också anmälan görs. De
som tidigare anmält sig måste byta datum.
• Hälsokontrollsystemet (HKS) för gynekologisk cellprovskontroll-För dig med
provtagande och /eller schemaläggande roll*
alternativt
• Hälsokontrollsystemet (HKS) för gynekologisk cellprovskontroll-För dig med
provtagande och /eller schemaläggande roll*
Det finns en länk till webbsidan som alla kan nå, även hemifrån, läsplatta och
mobiltelefon.
https://www.regionvastmanland.se/vardgivare/kompetens-ochutbildning/larcentrum/kompetensplatsen/
Utbildningarna hittas via kompetensplatsen → utbildningskatalog, i fältet för ”ange
sökfras ”anges något ord som ingår i utbildningens rubrik tex HKS, gyn eller
hälsokont.
Ansvarig och kontaktperson om innehållet
Karin Rolfsdotter Dahlberg, karin.rolfsdotter.dahlberg@regionvastmanland.se
som även är projektledare för införande av nationellt vårdprogram.
Kontaktperson vid Lärcentrum
Cathy Blomdahl, tfn 021-173325, cathy.blomdahl@regionvastmanland.se
Som är behjälplig med praktiska frågor vid anmälan.
Utbildning för barnmorskor om hur det nya vårdprogrammet och om kommunikation
till kvinnor gällande HPV är planerat under SAMBA möte under hösten.
En nationell webutbildning kommer att finnas tillgänglig på Kompetensplatsen from
oktober.
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Projektledare

* Vårdprogram Cervixcancerprevention 170119

