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•

Orebro.se
Aktuella riktlinjer och rutiner som rör området hälsooch sjukvård finns nu att läsa på orebro.se
Målet är att alla medborgare och verksamma inom vård
och omsorg ska ha tillgång till samma information. Följ
denna länk www.orebro.se/halsosjukvardutforare

Patientsäkerhetsberättelsen
2016
2016 års Patientsäkerhetsberättelse har nu presenterats i
alla nämnder och finns publicerad på orebro.se

Palliativ vård
I patientsäkerhetsberättelsen 2016 fastställ
följande mål angående palliativ vård för 2017:

•
•
•
•

Kvalitetssäkra riktlinjer och rutiner, kvalitetssäkra
kompetens för all personal för att förbättra resultat i
alla indikatorer enligt svensk palliativregistret.
Förbättra resultat och uppnå målvärde i svenska
palliativregistret för kvalitetsindikatorer genom att
använda validerad smärtskattning.
Alla personer med palliativt vårdbeslut ska ha en fast
palliativ vårdplan i journalen.
Förbättra personalkontinuitet inom Vård- och
omsorgsförvaltningen gällande omvårdnadspersonal
i hemsjukvårdsområdena som besöker person dag
och kväll i palliativ vård sen fas. Målvärde är max 12
personal under en tvåveckorsperiod.
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•
•

Inom Förvaltningen för funktionshindrade ska all
personal på hälso-sjukvårdsenheten, HSE samt
personal på enheter som kommer i kontakt med
personer i behov av palliativ vård genomföra
Webbutbildning GRADE.
Inom vård och omsorg förvaltningen ska all personal
genomföra Webbutbildning i palliativ vård GRADE.
Utveckla samverkan gällande palliativvård mellan
Region Örebro och Örebro kommunen.

Riktlinje och rutiner Palliativ
vård
Riktlinje palliativ vård, rutin sjuksköterskans ansvar och
vak vid palliativ vård i livets slutskede är reviderad. Det
finns en ny rutin för palliativa trygghetsplatser och en
informations broschyr om palliativ trygghetsplatser som
ska lämnas till den enskilde vid inskrivning till allmän
palliativ vård. Palliativa trygghetsplatser gäller för vård
och omsorgsförvaltningen.
Vak broschyren har tagits bort och ersatts med checklista
för vak. Checklistan för vak finns som bilaga i rutinen
vak vid palliativ vård i livets slutskede. Nytt är att vaket
ska få kontaktuppgifter till två sjuksköterskor som kan
kontaktas vid behov.
Rutin Utskrivningssamordning palliativ vård är
uppdaterad och har bytt namn till Vårdplanering och
samordning palliativ vård. Riktlinje och rutiner finns att
läsa på orebro.se
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Vårdhygien och vårdrelaterade
infektioner
För att förhindra smittspridning mellan personal och de
enskilda är det av stor vikt att alla verksamheter i Örebro
kommun följer de basala hygienriktlinjerna- se länk:
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Forvardgivare/VVF-sidan/Amnesomraden/Hygien/

I patientsäkerhetsberättelsen 2016 fastställdes
följande mål för 2017:
• Alla medarbetare ska känna till och följa de basala
hygienriktlinjerna.
•

Arbetskläder ska användas på alla enheter som har
behov enligt SOSFS 2015:10.
De arbetskläder som tvättas av personal på respektive
enhet ska följa rutinen: ”Tvätthantering av arbetskläder
på den egna enheten inom kommunal vård-och omsorg i
Örebro län”.
Som en del i egenkontrollen ska varje enhet utföra
självskattning av följsamhet till basala hygienrutiner:
”Lätt att göra rätt”-se länk nedan:
(https://www.regionorebrolan.se/Filessv/USO/Kliniker
_enheter/Laboratoriemedicin/SmittHyg/Hyg_doc/BH
R%20L%c3%a4tt%20att%20g%c3%b6ra%20r%c3%a4t
t_2016.pdf). Denna ska göras minst en gång/år för att
säkerställa följsamhet till basala hygienrutiner.

Delegering
Inom Förvaltningen för funktionshindrade har Hälsooch sjukvårdsenheten, HSE ett pågående arbete med en
webbaserad grundutbildning i delegering som planeras
vara klar inför sommaren. Detta har medfört att
delegeringsrutinen inom förvaltningen har uppdaterats så
att den överensstämmer med HSE:s nya arbetssätt.
EPA-chef Annica Hellqvist har på EPA-chefsmöte 201705-24 implementerat det nya arbetssättet och
rutinen ”Delegering av läkemedel” med tillhörande
bilagor. Lina Stjärnebäck lägger in rutinen i kvalitets- och
ledningssystemet under vecka 22. Rutinen och dess
bilagor har W3D3 nummer Nf 340/2017.

Värmebölja-nu är sommaren
här.
Värmebölja är en period av ovanligt varmt väder.
Värmebölja definieras av SMHI som en period på minst
fem dagar i sträck då dygnets högsta temperatur är minst
25 grader.
• Inför sommarperiod och vid varning om höga
temperaturer ska enhetschefen tillsammans med
sjuksköterska, arbetsterapeut och
omvårdnadspersonal göra en inventering om
vilka personer som behöver extra insatser och
planera för dessa. Om behov finns av
prioritering av insatser på grund av värmebölja
har omsorgsinsatser och inköp högre prioritet.
• Riskbedömningen och planering av åtgärder
görs lämpligtvis på en teamträff.
Ta fram metodstöd värmebölja och sätt upp Affisch
Dessa finns på orebro.se och i handboken på
Intranätet.
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