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Prenumeration Nyhetsbrev

På orebro.se hittar du dokument och vägledning,
riktlinjer och rutiner för Hälso- och sjukvård i Örebro
kommun. Här kan du även registrera att du vill
prenumerera på nyhetsbrevet. Direktlänk till sidan
Svenska HALT 2019

Det blir ingen HALT-mätning i år då
Folkhälsomyndigheten ska se över hur de ska förvalta
mätningen, kostnaderna och hur ofta vi ska göra
mätningen. När översynen är klar återkommer de med
information om de framtida mätningarna.
Influensavaccination, startar 18 nov
Influensavaccinationen pågår under 4 veckor (v 47-50).
Riskgrupper som rekommenderas vaccination mot
influensa:
• Personer 65 år och äldre
• Gravida efter graviditetsvecka 16
• Vuxna och barn från 6 månader med följande
sjukdomar/tillstånd:
- kronisk hjärtsjukdom
- kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
- andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion
eller försämrad hostkraft och sekretstagnation
- kronisk lever- eller njursvikt
- diabetes mellitus
- kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom
eller behandling
Alla som vaccinerar ska ha tillgång till
anafylaxiberedskap och kunna hantera en anafylaktisk
reaktion. Vid vaccination i hemmet bör
observationstiden vara minst 10 min.
Se mer information:

Örebro kommun
Myndighetsavdelningen
orebro.se

Palliativ vård

Länk till E-utbildningen i palliativ vård Palliation ABC
som ersätter webbutbildning palliativ vård GRADE
finns på kompetensportalen från vecka 42. För mer
information se presentation och genomförande av Eutbildning palliativ vård.
Utbildning i palliativ vård för nyanställda
enhetschefer inom vård och omsorgsboende
Datum: 2019-11-18 kl: 08:30- 12:00
Datum: 2019-11-21 kl: 13:30- 16:00
Anmälan via kompetensportal
Utbildning i palliativ vård för nyanställda
sjuksköterskor
Datum: 2019-11-25
Tid: 08:30-16:00
Anmälan via kompetensportal
Ny riktlinje ”Blåsdysfunktion”

Nu finns det en riktlinje som gäller Blåsdysfunktionen
och som är gemensam för Region Örebro län och
kommunerna i Örebro län. Riktlinjen finns publicerad på
Samverkanportalen som du når på region orebrolan.se
Utbildning i Katetervård den 31/10, anmälan sker på
länk
https://regionorebrolanexterna.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU1PRD0027/c
ommon/ledetail/cours000000000008780
HSL- Dokumentation
Vid olika granskningar framkommer att det finns brister i
den dokumentation som sjuksköterskor och
arbetsterapeuter ansvarar för. Som ett led i att förbättra
detta har e-guider skapats för steg 2 i
Treservautbildningen. Vi tror att det är bra att
informationen är lätt att nå och man har möjlighet att
titta på den så många gånger som man behöver.
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Utbildning HSL-dokumentation Treserva

I dag finns ruin för 4 obligatoriska utbildningssteg för
Hälso- och sjukvårdsdokumentation i Treserva:
Steg 1: Arbetsplatsförlagd introduktion med handledning
för nyanställda arbetsterapeuter och sjuksköterskor
Steg 2: Vårdprocessen i Treserva – efter ca en månad
Steg 3: Individuella vård och omsorgsprocessen och
vårdplaner – inom sex månader.
Steg 4: Repetition/fördjupning utifrån nyheter och
identifierat behov.
Steg 2 som E-guide

Treserva utbildning steg 2, finns nu publicerade i Boxen
Journalföring och hantering av personuppgifter i hälsooch sjukvården. Checklista som stöd för genomgången
kommer.
Exempel på de olika filmerna är:
• Byta utförare i vårdplan
• Skapa vårdplan, fördela planerad åtgärd
• Avsluta vårdåtagande
• Sök patient

Ny riktlinje trycksår
Riktlinjen gäller alla utförare i Vård- och
omsorgsförvaltningen, entreprenader och privata
utförare inom vård- och omsorgsboende, hemvård och
service. Se Box sårbehandling.
Riktlinjen beskriver VAD alla utförare ska göra.
Varje vårdgivare behöver komplettera med konkreta
rutiner utifrån riktlinjen.
Utbildning i trycksår och trycksårsprevention
Målgrupp: Undersköterskor, sjuksköterskor och
distriktssköterskor i Region Örebro län samt i länets
kommuner.
Tid: 29 oktober kl 13:00 – 16.30
Plats: Wilandersalen, M-huset, USÖ
Utbildningen är avgiftsfri.
Anmälan en vecka innan.

Bra för alla att repetera och gå igenom!

Örebro kommun
Myndighetsavdelningen
orebro.se
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