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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 
 

Idag är det internationella 

patientsäkerhetsdagen!   

Världshälsoorganisationen WHO har utsett 17 
september till World patient safety day- Internationella 
patientsäkerhetsdagen.  
Det uppmärksammar vi genom att ge dig två länkar att ta 
del av.  

Filmen ”Vad är patientsäkerhet” 

Socialstyrelsens podd om vårdskador och 

patientsäkerhet.   Man kan även själv söka i sin 
Podcaster i telefonen 
 

 

 

 

 

Basal hygien, smitta och smittförande avfall  

Styrdokument för basal hygien samt smitta och 
smittförande avfall är reviderade och trädde i kraft 1/9.    

 
Riktlinje Basal hygien -Vad är nytt?   
- All personal ska genomföra Socialstyrelsens 

webbutbildning-Basala hygienrutiner i vård och 
omsorg    

- Varje arbetsplats som bedriver patientnära vård ska 
ha tillgång till hygienombud som arbetar enligt 
uppdragsbeskrivning och skriver under 
ansvarsförbindelse för hygienombud-bilaga 3.   

- Hygienombud ska genomgå utbildning som anordnas 
av hygiensjuksköterska.  

- Förtydligande av chefens, personalen och 
sjuksköterskans ansvar   

Avsnitt om:  

• Smittskydd och Vårdhygien-
vårdhygieniska riktlinjer och 
hygiensjuksköterskans uppdrag.   

• Egenkontroller-hygienrond och självskattning 
“Lätt att göra rätt”  

 
Som stöd i implementering av riktlinje Basal hygien finns 
följande stöddokument:  
 
- “Bildspel om hygienombud och revidering av basal 

hygienriktlinje”   
- För dig som chef - Om Socialstyrelsens 

webbutbildning Basala hygienrutiner i vård och 
omsorg  

 
Riktlinje Smitta och smittförande avfall och rutin 
Hantering av smittförande avfall  
- Det är inte något nytt som tillkommit utan lite 

justeringar av befintliga dokument utifrån reviderad 
riktlinje för basal hygien.  

- Rutin Hantering av smittförande avfall gäller för 
Örebro kommuns ”egenregi” (Vård och 
omsorgsförvaltningen och Förvaltningen för sociala 

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
https://www.youtube.com/watch?v=BFYEE2kcU0A&list=PLN7M7PoWI5cEDPPgR7adg4C7YDtkoWbga&index=3
https://events.magnetevents.com/Event/diplomerad-mattagare-44075/
https://events.magnetevents.com/Event/diplomerad-mattagare-44075/
https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/263/basala-hygienrutiner-i-vard-och-omsorg
https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/263/basala-hygienrutiner-i-vard-och-omsorg
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insatser) utifrån att Örebro kommun har tecknade 
avtal angående uppsamlingskärl och transport av 
smittförande avfall.   

  
 

Information från hygiensköterska om yt-

desinfektion  

Hygiensjuksköterska informerar om att ytdesinfektion 
inte ska hällas över i annan förpackning exempelvis 
sprayflaska. Användning ska ske 
från originalförpackning.  
 

Till er som kan komma i kontakt med patienter 

med risk för eller som har utvecklat trycksår  

Länk till 15 minuters utbildning om trycksår och 
trycksårsprevention. Klicka här 
 

 

Till alla som behöver kunna mäta ben korrekt för 

utprovning av kompressionsstrumpor 

Nu finns möjlighet att lära sig mäta för utprovning av 
kompressionsstrumpor. Det är Jonas Burman 
från Medi som bjuder in. Och det är så förnämligt att det 
finns i Linde, Karlskoga och Örebro.  
 
Det är fysiska träffar men begränsat antal deltagare. Se 
länkarna nedan och anmäl er. Inbjudan gäller både 
kommunernas och regionens medarbetare.  

 
Klicka på länken för anmälan 

Lindesberg 
Karlskoga 
Örebro 10/11  
Örebro 24/11 
  
 

Nytt om hemsidan www.orebro.se – hälso- och 

sjukvård för vårdgivare  

På hemsidan orebro.se finns samtliga gällande riktlinjer 
och styrdokument som gäller för den kommunala hälso- 
och sjukvården. Sedan en tid tillbaka går det inte längre 
att använda webbläsaren Explorer för att framgångsfullt 
ta fram de dokument man vill komma åt. Ni ska istället 
använda webbläsarna Edge eller Chrome.  
Detta gäller även för Örebro kommuns intranät samt 
Region Örebro läns hemsida  
  

 

Ny riktlinje Ordination och hantering av läkemedel 
för läkemedelshantering i kommunal Hälso- och 
sjukvård i Örebro län är fastställd och publicerad på 
Örebro kommuns hemsida och Regionens hemsida/ 
Läkemedelshantering – kommun. Riktlinjen ersätter det 
tidigare ”Blå häftet”. Samtliga ”gamla” Rutiner om 
läkemedelshantering kommer att succesivt fasas ut och 
ersättas av den nya riktlinjen med komplettering av Lokal 
Örebro kommun rutin för de delar som anges i riktlinjen. 

Implementering: Läkemedelssamordnarna är centrala 
funktioner för chefer för att implementera riktlinjen och 
driva det arbete som den kommer att kräva. 
- Läkemedelsamordnarna får vid 4 tillfällen en 

genomgång av MAS av olika delar i riktlinjen för att 
sedan gå igenom med kollegor. Arbetsmaterial 
skapas av MAS för genomgång med uppgifter att 
utföra som stöd i implementeringen. 

- Enhetschefer kommer att få fortsatt information 
och samlad genomgång om nyheter och 
förutsättningar att möta kraven i riktlinjen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iuDNZo6fZkc&list=PLZ3jaQg_4-UQZIH1dIGiX_06gV4WJ7ojC&index=9
https://events.magnetevents.com/Event/diplomerad-mattagare-44126/
https://events.magnetevents.com/Event/diplomerad-mattagare-44129/
https://events.magnetevents.com/Event/diplomerad-mattagare-42883/
https://events.magnetevents.com/Event/diplomerad-mattagare-44075/

