Veckobrev V.32
Rivstart, kontosynkning och överenskommelse!
__________________________________________________________________________________

Hallå projektdeltagare!
Hoppas alla haft en kanonsemester, eller står inför en stundande återhämtningsperiod. RiksSår och GNOSCO är
laddade och ser ljust på kommande projekttid.

Deltagare.
I dagsläget har 25 deltagare lämnat in komplett information för registrering och dessa har nu börjats
kopplas till applikationen. 19 av dessa 25 personer är färdigkopplade och av dessa 19 har 4 personer
fått mail kring lotsning för inloggning. Detta för att kunna ge en så pass smidig anslutningsprocess
som möjligt! Håll koll på din inkorg för vidare instruktioner om hur du loggar in då alla som är klara
förväntas få ut inloggningsinstruktioner utskickade inom kort!
Tacksam för kompletterande information från de som ej delgivit alla uppgifter. Vi är tacksamma om
ni går igenom föregående mail för att säkerställa att ni delgivit all obligatorisk fakta. Kontakt via
telefon eller mail kommer tas i närliggande framtid vid fortsatt avsaknad av information.

Samtyckesformulär och skriftligt överenskommelse.
Alla patienter som deltar ska skriva under ett samtyckesformulär, enheten ska under pågående
projekt skanna in och spara på enheten för att sedan skicka dessa i klump till Anna Davnert. Sen skall
även varje enhet skicka in en överenskommelse mellan enheten och RiksSår, som signeras av
enhetschef, för att visa på ett godkännande av att projektet utförs inom verksamheten. Du finner
båda dokumenten här: https://www.rikssar.se/forskning/pagaende-ehalsoprojekt-2018

SÅRUTBILDNING 5 okt 2018 - Suboptimal handläggning av patienter med sår BLÖDER pengar.
Missa inte RiksSårs grundutbildning där läkare, sjuksköterskor och undersköterskor föreläser om hur
man bäst handlägger och behandlar patienter med svårläkta sår. Du behöver inte vara aktiv i
registret för att delta på utbildningen.
Läs mer på RiksSårs hemsida http://www.RiksSar.se
__________________________________________________________________________________

Deltagare till Intervjustudie sökes!
I samband med att projektet genomförs har RiksSår som ambition att säkerställa att vi tar till vara på
all den kunskap ni som kliniker i studien kan förmedla. Ett första steg i denna riktning är att intervjua
projektdeltagare om hur ert engagemang till projektet påverkas över tid. Tanken är att 15 deltagare
skall medverka i två intervjuer, dessa kan göras över Skype/Lync/Adobe Connect. Denna studie är
viktig för utvecklingen av projektet! Se mer information om intervjustudien i bifogat dokument. Är ni
intresserade av att delta mejla eller ring Joakim Niklasson, ni når honom på: ksp_89@hotmail.com alt
på mobil 0720044293.

Med vänliga hälsningar
Rut F Öien, Projektledare, Blekinge Kompetenscentrum

