KURSBESKRIVNING
Kvalitet i behandling och dokumentation
- Introduktion till evidensbaserat arbete inom
HVB-hem (möjlighet till 4,5 hp)
Utbildningen fokuserar på att höja kunskapen om de lagar och regler
som styr HVB-hemmets verksamhet och hur detta påverkar det
dagliga arbetet med journalföring, behandlingsplaner och kommunikation med vårdgivare, vårdnadshavare och andra myndigheter.
Deltagaren ges möjlighet att se kopplingen mellan det systematiska
kvalitetsarbetet och sin egen roll och på vilket sätt man själv kan
bidra till högre kvalitet i den dagliga verksamheten.
MÅLGRUPP Anställda inom HVB, till exempel föreståndare, behandlingsassistenter, enhetschefer och gruppchefer.
SYFTE Förse målgruppen med kunskap inom praktisk socialrättslig
juridik, etik och bemötande så att de kan bidra till att utveckla vården
och behandlingsarbetet på arbetsplatsen.

UR INNEHÅLLET
-

Relevanta lagar och förordningar SOL, HSL,
dataskyddsförordningen, om läkemedel på HVB hem
I detta avsnitt behandlas de olika lagar och andra regler
som gäller verksamheter inom HVB.
Kunskap om regelverket är nödvändigt för att personalen
ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt. Det handlar
t.ex. om de regler som gäller, rutiner för att förebygga,
upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom
verksamheterna

-

Informations- och kommunikationsteknik
Att på ett kompetent sätt kunna dokumentera och
kommunicera relevant information enligt föreskrifter och
allmänna råd är viktigt för att säkerställa kvaliteten på
verksamheten och därmed ha större chans att uppnå
uppsatta mål.
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-

Etiska dilemman
I nära anslutning till den rättsliga regleringen finns olika
etiska överväganden som är aktuella. Det handlar om hur
personalen kan, bör eller ska förhålla sig till de dilemman
som på olika sätt blir aktuella.

-

Verksamhetsanknutna uppgifter
En del av utbildningen går ut på att under kursens gång
analysera den egna situationen, föreslå en eventuell
förbättring och att genomföra ett begränsat individuellt
förbättringsarbete i den egna verksamheten.

LÄRMÅL
Efter genomgången utbildning ska deltagaren kunna:


Visa på färdighet och förmåga att knyta an till aktuella regelverk i
det praktiska arbetet



Reflektera över den egna yrkesrollen i förhållande till
lagstiftningen



Reflektera över olika former av kommunikation i det praktiska
arbetet



Analysera etikens grundläggande teorier och modeller i förhållande
till aktuell verksamhet



Förstå vad kvalitetsledningssystem innebär



Reflektera över innebörden i evidens



Reflektera över sitt behov av ytterligare kunskaper och visa
strategier för fortlöpande utveckling av sin kompetens

KURSLEDARE Päivi Adolfsson, institutionen för folkhälso- och
vårdvetenskap vid Uppsala universitet.
DATUM 15 januari 2019 – 31 maj 2019
UNDERVISNING Utbildningen ges på distans med två fysiska
träffar i Uppsala; en i början och en i slutet av utbildningen.
Däremellan nätträffar. Den totala arbetsinsatsen motsvarar 3
veckors heltidsstudier.
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