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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 för
medarbetare ser ut.
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Medarbetare

Din chef kommer att skicka ut ett mail med en länk för din enhet. När du
följer länken i mailet kommer du till en registreringssida:

Du fyller här i dina uppgifter, väljer profession från listan och klickar sedan
på Registrera. Du får direkt en bekräftelse på registreringen och ett mail
med dina inloggningsuppgifter.

Du kan sedan välja att starta utbildningen direkt.
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När du startat ett kapitel navigerar du dig framåt med hjälp av pil-knappen
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 på
registreringssidan.
Om du har glömt sitt lösenord finns det en funktion på sidan för att få ett
nytt.
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