SEPTEMBER 2016

Webbaserad utbildning i allmän
palliativ vård
Denna handledning beskriver hur chefer och medarbetare får tillgång till
den webbaserade kursen i allmän palliativ vård. Utbildningen erbjuds all
personal som möter och vårdar palliativa patienter i Örebro län.

Om utbildningen Allmän palliativ vård
Utbildningen är cirka 4,5 timmar lång och kan genomföras i etapper för
anpassningsmöjlighet till individ, grupp eller verksamhet. Det som krävs är
tid, internetuppkoppling och en dator. Utbildningen ska förmedla
grundläggande kunskap och kompetens i allmän palliativ vård.

Så här går det till
1.

Chefer i Örebro läns kommuner går in på
orebrolan.luvit.se/chef där hen registrerar sin
avdelning/enhet och sig själv.

2.

Chefen får då en ny länk som hen distribuerar till sina
medarbetare så att de kan registrera sig själva och få
inloggningsuppgifter.

3.

Medarbetarna kan nu logga in till
orebrolan.luvit.se/chefens unika länk och genomföra
utbildningen.

4.

Chefen kan se vilka medarbetare som har registrerat sig
och genomfört utbildningen på sin sida i
orebrolan.luvit.se/chef

Här nedan beskriver vi de olika stegen och visar hur sidorna ser ut.
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Chef

Chefer i kommunen kommer att få en information om utbildningen samt en
länk för registrering. När de följer länken (http://rccvast.luvit.se/chef)
kommer de till en registreringssida:

De fyller i uppgifterna om sig själv och sin enhet till höger och klickar sedan
på Registrera. En ny sida visas med ett mail som chefen ska skicka ut till de
medarbetare som ska gå utbildningen.
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Om du går in igen vid ett senare tillfälle öppnar du fliken med mailmallen
genom att klicka på plustecknet till höger om rubriken Mailmall.
I mailet ligger en länk till en registreringssida för medarbetaren. Länken
innehåller information om vilken enhet/chef de tillhör vilket gör att de vid
registreringen kommer att kopplas till rätt enhet.
Chefen har möjlighet att redigera innehållet i mailet innan det skickas och
kan välja att öppna ett färdigt mail i sitt e-post program för att hämta
adresserna.
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Som chef har man även tillgång till en uppföljning över vilka medarbetare
som har registrerat sig och om de avslutat utbildningen. Den kommer upp
när man loggar in igen som chef. Där finns även en möjlighet att välja om
man vill prenumerera på uppföljningen via e-post.
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Medarbetare

När medarbetaren följer länken i mailet kommer han/hon till en annan
registreringssida:

Användaren fyller i sina uppgifter, väljer profession från listan och klickar
sedan på Registrera. Medarbetaren får en bekräftelse på registreringen och
ett mail med sina inloggningsuppgifter.

Han/hon kan sedan välja att starta kursen direkt.
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När man startat ett kapitel navigerar man sig framåt med hjälp av pilknappen längst ned till höger.
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Man kan alltid logga ut och gå in i utbildningen igen vid senare tillfälle
genom att ange sitt användarnamn (e-postadress) och lösenord.
Om användaren har glömt sitt lösenord finns det en funktion på sidan för
att få ett nytt.
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