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Nyhetsbrev nr. 6 2017
Prenumeration Nyhetsbrev
Nu har alla möjlighet att prenumerera på Nyhetsbrev
från MAS MAR och palliativa vårdsamordnare.
Du kan nu prenumerera på uppdateringar av hälso- och
sjukvårdsinformation och dokument på orebro.se,
fördjupningssida för utförare.
Genom att prenumerera så får du ett e-postmeddelande
när någon information på hemsidan har ändrats eller
tillkommit. På det sättet får du ett meddelande då det
t.ex. kommer nyhetsbrev, nya rutiner eller riktlinjer eller
om det sker någon förändring.
Du prenumererar genom att skriva in din e-postadress
längst ned på sidan, och klicka på ok. Om du vill avsluta
din prenumeration så gör du det på samma ställe.
Länk: Dokument och vägledning inom hälso- och
sjukvård - för utförare - Örebro kommun - fördjupning

Personer med en demenssjukdom i olika stadier är den
patientkategori som är vanligast förekommande i den
kommunala vården. Utgångspunkten för ett gott
omhändertagande och god vård och omsorg är att den
enskilde har en korrekt diagnos. Distriktsläkaren har
detta ansvar men behöver underlag från den kommunala
verksamheten för att kunna ställa en diagnos. När
diagnosen är satt är det mycket viktigt att regelbundna
uppföljningar görs. Anhöriga är ofta de som ansvarar för
insatser i den tidiga fasen. God och regelbunden kontakt
med biståndshandläggare så att den enskilde själv kan
klargöra sina egna framtida mål och anhöriga behöver få
stöd och eventuell avlastning.
Kommunen kan erbjuda många olika insatser för den
person som har en demenssjukdom. Stödet behöver ges i
samtliga delar av vårdkedjan. En brist i kommunen är att
det inte finns ett demensteam, detta håller nu på att
utvecklas och behöver få uppgiften att stödja i hela
vårdkedjan.
Vårdkedjan för personer med demenssjukdom

Riktlinje- Vård och omsorg vid
demenssjukdom
Socialstyrelsen har publicerat nya riktlinjer vid vård och
omsorg vid demenssjukdom, ett stöd för styrning och
ledning. Riktlinjen för den kommunala vården är
framtagen. Jan Sundelius och Inga Blomstrand har haft
uppdraget att presentera ett förslag till kommunala
riktlinjer för programdirektören.
Arbetet har nått sin slutfas. Diskussioner har förts med
representanter från vård och omsorg, förvaltningen för
funktionshindrade, myndighetskansliet och
brukarorganisationen Alzheimer Örebro. Många olika
referenspersoner har deltagit i arbetet och ett förslag har
varit utsänt på remiss.

Örebro kommun
Myndighetsavdelningen
orebro.se

Den största utmaningen med riktlinjearbetet har varit
vård och omsorg i sen fas. Idag har Örebro kommun en
indelning av vård och omsorgsboden för demenssjuka i
gruppboende och vårdboende och därtill olika
specialinriktningar. Enligt nya riktlinjen ska
differentieringen av inriktningarna gruppboende och
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vårdboende för demenssjuka upphöra och övergå till en
inriktning där kvarboende blir grundregeln.
Boendegrupperna kan bestå av personer som är i olika
faser av sjukdomen.
Varje enhetschef har inom sitt ansvarsområde flera olika
boendegrupper så möjlighet finns att motivera till flytt
mellan grupperna inom boendet om det skulle vara
bättre för den enskilde.
Specialinriktningar med några inriktningar behöver finns
och där är det viktigt med regelbundna uppföljningar för
att utvärdera om platsen är den rätta.
I bemötandet av personer med demenssjukdom ligger
mycket av vård och stöd för demenssjuka. Alla
personalkategorier behöver få goda kunskaper om
bemötande, omhändertagande och aktiviteter för
personer med demenssjukdomar.

Webbutbildning Palliativ vård
Palliativ vårdsamordnare kommer att ta ut statistik för
genomförd webbutbildning palliativ vård GRADE.
Senast den 2018-01-05 ska enhetschefer registrera i
Personec de personal som genomfört webb utbildningen
Palliativ vård och fått diplom för 2017.
Svenska palliativregistret
Vi vill påminna om den nya dödsfallsenkäten som gäller från
och med 2018-01-01. Det innebär att patienter som avlider i
december 2017 kommer fortfarande att följa nuvarande
dödsfallsenkät även om de inte registreras förrän i januari
2018.

God Jul och Gott Nytt År!

Örebro kommun
Myndighetsavdelningen
orebro.se
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