
 

 

 

019-21 10 00, Servicecenter 

NR. 1, 2021 • MAS • MAR • PALLIATIVA VÅRDSAMORDNARE 

 

Örebro kommun 

Myndighetsavdelningen 

orebro.se 

    

Nyhetsbrev januari 

Prenumeration Nyhetsbrev 

Längst ned på sida kan du hitta alla nyhetsbrev: 
Hälso- och sjukvård – för vårdgivare 

 
Om ingen annan länk presenteras i nyhetsbrevet finns 
dokument vi hänvisar till publicerade under respektive 
box/kapitel på sidan:  
Dokument och vägledning inom hälso- och  
sjukvård – för vårdgivare 

  
Ny vårdgivarwebb  
Vårdgivarwebben är Region Örebro läns nya webbplats 
för dig som är:  

− personal inom vård och omsorg i länets 
kommuner  

− remittenter från andra regioner  
− inom vårdyrket och behöver vår information i 

din yrkesutövning.  
Här hittar du vårdgivarwebben 
Lathund vårdgivarwebben  
  
Socialstyrelsens nya utbildning om Basala 
hygienrutiner och klädregler  
Utbildningen är speciellt anpassad till arbete inom 
hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med 
särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är 
utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet 
såväl under pandemin som efter. Du hittar den här 

   
Egenkontroll PPM-BHK sker under vecka 11–12   
Första mätningen av PPM-BHK sker under vecka 11–

12.  Verksamheten utser personer som ska utföra och 

registrera mätningen. MAS har skapat ett Teams ”PPM-

BHK” där all information samlas om mätningen. 

MAS kommer att bjuda in till informationstillfällen inför 
mätningen- inbjudan skickas via verksamhetschefer.    
Vilka ska delta och hur går det till?   

Verksamheter som bedriver kommunal hälso- och 
sjukvård inom ordinärt boende, korttidsvård och särskilt 
boende enligt SoL och LSS ska delta. Verksamheten tar 
del av nedanstående material och utser person som utför 
och registrerar mätningen:   

• Instruktioner PPM-BHK, 2021     
• Protokoll PPM-BHK, 2021    
 

Inrapportering i databasen sker senast den 18 april med 
följande inloggningsuppgifter för alla verksamheter i 

Örebro:   

• Användarnamn: Örebrokommun   

• Lösenord: Örebro142   
 
Vid frågor kontaktas MAS och externa utförare enligt 
LOV och LOU hör av sig direkt till avtalscontroller 
Cecilia Hamp.  

 
Utbildningar  
Utbildningsdag Sår  
Målgrupp: Distriktssköterskor, sjuksköterskor och 
undersköterskor i Region Örebro län samt länets alla 
kommuner  
Plats och tid: 4 mars kl. 8.30-16 via videolänk  
Program: Fm- Operationssår, vårdrutiner och 
hygien. Em- Diabetessår och diabetesfötter  

Anmälan: Senast 1 mars via inbjudan. Inbjudan finns på 
komptensportalen och har skickats ut via Eget val till 
privata utförare.   

  
Utbildningsdag för undersköterskor  

Målgrupp: Undersköterskor och även sjuksköterskor i 
länets alla kommuner och Region Örebro län    
Plats och tid: 18 mars kl. 8.30-16 via videolänk  
Program: Fm- Katetervård, katetermaterial samt 
blåsövervakning av urinblåsa, Em- Vårdrutiner – hygien, 
Linda ben – hur gör man och med vad.  

Anmälan: Senast 15 mars via inbjudan. Inbjudan finns 
på komptensportalen och har skickats ut via Eget val till 
privata utförare.   

https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare.html
https://skrivwww.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare/dokument--vagledning-inom-halso---sjukvard.html
https://skrivwww.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare/dokument--vagledning-inom-halso---sjukvard.html
http://vardgivare.regionorebrolan.se/
https://www.orebro.se/download/18.42cabce41773f4d60cc23ef/1611761749395/Lathund%20v%C3%A5rdgivarwebben.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/ny-utbildning-for-basala-hygienrutiner-i-vard-och-omsorg/
https://skr.se/download/18.3c949975176dce722941dfb5/1610101609024/skl-ppm-bhk-2021_Instruktioner_vt_2021.pdf
https://skr.se/download/18.3c949975176dce722941dfb6/1610101609114/skl-ppm-bhk-2021-protokoll_vt_2021.pdf
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Digitala kurser i medicinsk kompression    

Erbjudanden i länken från Medi - Digitala kurser i 
medicinsk kompression. Klicka, läs och se vad som 
passar er.  

  
Basal hygien och skyddsutrustning  
Oavsett om vaccinering pågår/är genomförd eller om 
personer haft covid-19 ska personal inom kommunal 
hälso- och sjukvård och omsorg följa basala 
hygienrutiner och använda personlig skyddsutrustning 
vid vårdnära kontakter för att minska smittspridning av 
covid-19.  
 
Vaccinering covid-19   
 

Behandling med Waran/warfarin eller NOAK  
Min patient behandlas med antikoagulantia.  
Hur gör jag med vaccinationen?  

− Samtliga covid-vaccin ska ges intramuskulärt. Det 
finns en minimal risk för en lokal blödning vid 
intramuskulär injektion om patienten står 
på antikoagulantia.    

− För att minska risken för blödning 
rekommenderas att man i fösta hand följer 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer för 
intramuskulär vaccination.  
Frågor och svar om vaccination mot covid-19 för 

vårdgivare (FAQ)/Ökad blödningstendens  

  

Dokumentation 
I patientjournalen ska följande dokumenteras under 
sökordet Kvalitetsuppföljning/Vaccination:  

− Vaccin: Comirnaty 0,3 ml.  
− Dos (1 el 2):   
− Ordinatör: namn på den som ordinerat vaccinet  
− Vaccinatör: namn på den sjuksköterska som gav 

vaccinet  
− Givet i (vä/hög arm):   
− Batchnr: se hälsodeklarationen  
− Givet datum: datum då vaccinet gavs  

 
Vem kan dokumentera denna information:  

1. Första hand av sjuksköterska  
2. Arbetsterapeut för att avlasta sjuksköterska 

under pandemin   
3. Underlag som ska användas är 

Hälsodeklarationen   
4. Samtliga uppgifter ovan ska dokumenteras   

  
Rapportering av biverkningar  

Biverkningar efter en given vaccindos ska rapporteras till 
läkemedelsverket. Även dödsfall som inträffar efter 
vaccinering inom 7 dagar efter given 
dos. länk: Biverkningsrapport från hälso- och 

sjukvårdspersonal  
  
Hälsodeklaration – lämnas till respektive NOD  
Hälsodeklarationerna – kopia efter dos 1 och original 
efter dos 2 – lämnas i första hand till Nod.   
 
Det går också att skicka dem till:   
Erik Fredholm,   
Läkemedelscentrum  
Universitetssjukhuset  
701 85 Örebro  
   
Hälsodeklarationer efter dos 2  
Observera att ni för statistikens skull ska lämna in 
hälsodeklarationen även om patienten inte får dos 2 
oavsett anledning.   

 
Frågor och svar för hälso- och sjukvårdspersonal om 
vaccination mot covid-19  
Socialstyrelsen har samlat frågor och svar om 
vaccineringen mot covid-19 som riktar sig särskilt till 
hälso- och sjukvårdspersonal. Länk Frågebanken byggs 
ut löpande och rör främst regelverket kring ordinering 
och administration av vaccin. Regionerna ansvarar för att 
erbjuda vaccinet till befolkningen, utifrån den 
prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten 
rekommenderar.  

   
Från palliativa vårdsamordnare  

Början på nytt år passar det med en vänlig påminnelse till 
alla chefer och sjuksköterskor att vid inskrivning i allmän 
palliativ vård skall ett HSL beslut palliativ vård upprättas. 
Detta behövs även om det finns HSL- hemsjukvård, 
HSL- hälso- sjukvårdsenhet, HSL-vård- och 
omsorgsboende och även om det finns ett 
HSL- korttidsvård.    
HSL-beslut palliativ vård synliggör att personen är 
inskriven i allmän palliativ vård samt tydliggör att mer 
insatser och tid kan vara aktuellt.  

 
Under 2021 kommer sammanställning på 
kvalitetsindikatorerna från svenska palliativregistret 
skickas ut till er chefer för verksamheterna 3 gånger/ år. 
Första sammanställningen skickas till er i slutet av 
februari och gäller perioden oktober-20 – januari-
21, andra utskicket gäller perioden februari – maj, och 
tredje utskicket perioden juni-september. 

https://www.medi.se/kurser/digitala-kurser/
https://www.medi.se/kurser/digitala-kurser/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/covid-19/vaccination/?E-7-36304=36304&E-8-36304=36304&E-9-36316=36316#accordion-block-8-36304
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/covid-19/vaccination/?E-7-36304=36304&E-8-36304=36304&E-9-36316=36316#accordion-block-8-36304
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/covid-19/vaccination/?E-7-36304=36304&E-9-36316=36316#accordion-block-7-36304
https://e-service.lakemedelsverket.se/formservice/formDownload?serviceName=multi_service_lakemedelsverket&scriptcomponent.cmtagname=trex-lakemedelsverket-biverkningsrapport_halsovard-cfd&service_name=biverkningsrapport_halsovard&skip.login=yes
https://e-service.lakemedelsverket.se/formservice/formDownload?serviceName=multi_service_lakemedelsverket&scriptcomponent.cmtagname=trex-lakemedelsverket-biverkningsrapport_halsovard-cfd&service_name=biverkningsrapport_halsovard&skip.login=yes
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/vaccinationer-covid-19/?utm_campaign=nyhetsbrev210125&utm_medium=email&utm_source=apsis


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


