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Yleiskoulutukset 

LOVe  1,5 pv  (Sh lääkehoitoluvat) 

LOP (Nimikesuojattu lääkeluvat)

Akutologia  4 h  (PPKL ja valvonta)   

Potilasturvallisuus verkkokurssit,  yht. 3 h 

 1. johdatus potilasturvallisuuteen

 2. infektioiden torjunta

 3. turvallinen lääkehoito

 4. turvallinen potilasiirto

 5. potilasvahingot ja valvonta

 6. seurantatieto

 7. vaaratapahtumien raportointia ja korjaavat toimet

 8. vakavat vaaratapahtumat ja juurisyyanalyysi

 9. laiteturvallisuus

Potilasturvallisuuden perusteet, oppikirja

Kanta.fi verkkokurssi,  yht. 1 h 

  - tietosuoja- ja turva

  - potilastiedon arkisto

  - eResepti

Ensiarviokoulutus (Apotti Toimiva) PPKL , n. 2-8 h

Hoitajavastaanottokoulutus PPKL, 2+2 pv (10 op)

Yleisperehdytys, 4-8 h  HUS/HYKS työpaikkana

Lääkelaiteosaamispassi - koulutus ( tulossa HUSiin v.2019)

Uranus ja weblab tukihenkilöiden (60) koulutukset

Uranus-yleisesittely, 2h

Uranus 1, 8 h

Uranus 2, 8 h

WebLab, 2 h

Hoitotyön kirjaamisen sisältökoulutus, 4 h

Perehdytyspäivä HYKSin toimipisteissä

Yleiskoulutukset tietojärjestelmistä 

Uranus-koulutus (sis.Miranda ja Oberon),  2 x ½ pvä (hh ja os.siht)

Uranus-koulutus,  2 tuntia (lääkärit)

Navitas ja Navitassiirtoportaali (1-2 h)

Weblab, 2 h 

Muut järjestelmät ja sovellukset, 1-2 h koulutuspaketit eri ryhmille 

 HUS intra ja  office 365, sähköposti ym. Perehdytys

Titania, työvuorosuunnittelu, sähköinen asiointi työntekijöille

Cressida raportointijärjestelmä; virhelistat , os.sihteerit 

HUS-riskit, terv.huollon tarvikkeiden ja laitteiden

vaaratilanneilmoitukset, työtapaturmat, vaarojen arviointi

Harppi, HR-ohjelmat henkilöstölle (lomat, poissaolot)

WebLab,  2 h koulutus

Verbolan veritilausjärjestelmä, käyttöönotto 15.1.19
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Radu + Impax ,  rtg kuvien tilaus- ja katseluohjelmat

XDS -arkisto, potilasasiakirjojen arkistointiskannaus

Muut järjestelmät ja sovellukset: Kaiku, Haipro jne.  

Muutosvalmennus "Yhdessä yhdeksi"

Infotilaisuudet ja kysely

Henkilöstön muutosvalmennus  osa 1, 3h 

Henkilöstön muutosvalmennus  osa 2, 2h 

Henkilöstön muutosvalmennus, osa 3, 2 h 

Muutostyöryhmän jäsenet (muutosagentit), osa 1

Muutostyöryhmän jäsenet (muutosagentit), osa 2

Muutostyöryhmän jäsenet (muutosagentit), osa 3

Esimiesten  info

Esimiesten työpaja, osa 1

Esimiesten työpaja, osa 2

Esimiesten perehdytys ja mentorointi

Perehdytys, osa 1,  4 h   (yh-oh-aoh)

Perehdytys, osa 2,   kesto ja ajankohta?

Perehdys, osa 3 , kesto ja ajankohta?

Hallinnon tietojärjestelmä Harppi,  esimiehille,  ½ pvä

Titania, työvuorosuunnittelu, sähköinen asiointi , ½ päivä esimiehet

Cressida raportointijärjestelmä; os.sihteerit ja esimiehet, 2 h

Johdon raportointijärjestelmä, HUS-Total , ½ pvä

HUS-riskit, terv.huollon tarvikkeiden ja laitteiden

vaaratilanneilmoitukset, työtapaturmat, vaarojen arviointi

Analystica, potilaspalautejärjestelmä

Muut sovellukset ja järjestelmät,(koulutuspaketit)

Muut kohdennetut koulutukset

OPO 1,  8h,  opiskelijavastaaville (yht. 12)

Akuuttihoidon erikoistumisopinnot HUS, 30 op (yht. 8)

Rafaela hoitotisuusluokitus, Sisun osastojen hoitajat

Ammattiryhien omat perehdytykset, vast.ottava yksikkö järjestää

Fysioterapeutit, sisältö ja aikataulu tarkentuu

Sosiaalityöntekijät, sisältö ja aikataulu tarkentuu

Osastonsihteerit,sisältö ja aikataulu tarkentuu

Päihdesairaanhoitajat,sisältö ja aikataulu tarkentuu

Lääkärit, sisältö ja aikataulu tarkentuu

Hallinnon toimistosihteerit,  sisältö ja aikataulu tarkentuu

Muut ammattiryhmät, sisältö ja aikataulu tarkentuu

Soten toimijoiden koulutukset; sisältö ja aikataulu tarkentuu

järjestäjänä HKI  sote

Helsain osastot,
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Kotiutustiimit

Kotisairaalat

Kotihoito

Terveysasemat

Psykiatria ja päihdepalvelut

Monipuoliset palvelukeskukset 

Muut toimijat


