
 

 

 

019-21 10 00, Servicecenter 

 

NR. 2, 2021 • MAS • MAR • PALLIATIVA VÅRDSAMORDNARE 

 

Örebro kommun 

Myndighetsavdelningen 

orebro.se 

    

Nyhetsbrev 2 Februari 

Covid-19 
Rekommendationer vid besök i särskilda boenden 

för äldre 
Folkhälsomyndigheten har uppdaterat 
besöksinformation inom särskild boendeform. Där 
framkommer att de som är fullt vaccinerade kan ta emot 
besök i den egna lägenheten utan speciella 
smittförebyggande åtgärder. Länk till information från 
Folkhälsomyndigheten:  

Uppdatering angående smittspårning 
Smittskydd och vårdhygien har uppdaterat rutinen för 
smittspårning. Nu gäller att smittspårning av nära 
kontakter ska sträcka sig 48 timmar bakåt från det att 
indexfallet fick symtom och inte 24 som det var innan.  

Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på 

särskilda boenden för äldre 
Länk till information från Folkhälsomyndigheten:  

Från Palliativ vårdsamordnare  
En uppdaterad version av dödsfallsenkät finns nu på  
Svenska palliativregistrerat med 
några nya svarsalternativ på fråga 7b gällande covid 19,  
enligt Socialstyrelsens mätning av genomgången covid 19 
infektion. Detta är även justerad i utdataportalen.  
Dodsfallsenkat20210208.-Infotext-kopia.pdf  
 
Nu är det dags för utbildningsträffar för palliativa 
ombudssamordnare.  
Det första utbildningstillfället/ informationsträffen för 
palliativa ombudsamordnarna (SSK, AT och USK) finns 
nu publicerad i Kompetensportalen och i eget val.  
 
Ombudssamordnarna är indelade i 7 st grupper. Syftet 
med gruppindelningen är att få en sammanhållen grupp 
som återkommande träffas tillsammans för att arbeta 
långsiktigt med förbättringsarbeten i palliativ vård.   

Ombudsamordnarna (SSK, AT och USK) från varje 
enhet/ verksamhet ska anmäla sig 
som “team” i Kompetensportalen på det datum och 
grupp som de är tilldelade. De anmälda kommer att 
tilldelas länk via Teams några dagar innan träffen.  
  
Uppdaterad Riktlinje Vårdprevention med stöd av 

Senior alert  
Vård och omsorg ska använda kvalitetsregistret Senior 
alert som stöd för att strukturerat och systematiskt arbete 
för att förebygga ohälsa och vårdskador inom de fem 
områdena trycksår, undernäring, fall, munhälsa och 
blåsdysfunktion.   
Riktlinje om Vårdprevention ska ge stöd för fortsatt 
utveckling och beskriver:   

 
Hälso- och sjukvårdsprocessen där utredning ska 
innehålla kartläggning av risker med stöd av Senior alert.  

• För vem, hur och när riskbedömning ska göras  

• Hur uppföljning på individ-, grupp-och enhetsnivå 
ska göras  

 
Riktlinjen är uppdaterade med två bilagor:  
Bilaga 1: Protokoll som stödjer genomgången vid 
enhetsuppföljning på gruppnivå   
Bilaga 2: Handlingsplan – åtgärder för ökad följsamhet 
till riktlinjen Vårdprevention  
 
Att följa resultat - Vårdprevention Utvärdering av 
följsamhet till riktlinjen Vårdprevention görs enligt 
riktlinjen av respektive enhet. På övergripande nivå 
kommer resultat ur Senior alert att regelbundet följas av 
ledningen på kvalitetsforum och patientsäkerhetsträffar 
med medicinskt ansvariga och verksamhetschefer.  
  
 

Utbildningar i Treserva för legitimerad personal 
Sedan hösten 2020 finns tre utbildare för HSL-
dokumentation. De har del av tjänst för att utbilda, 

utveckla och uppdatera metodstöd om dokumentation 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-vid-besok-i-sarskilda-boenden-for-aldre-under-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-vid-besok-i-sarskilda-boenden-for-aldre-under-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/forebygg-smittspridning-av-covid-19-vid-besok-pa-sarskilda-boenden-for-aldre/
https://intranat.orebro.se/grupper/filer.604.html?file=18.7a1eecc51773f534e562061f
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för legitimerade. Nytt är att handledare för HSL 
dokumentation är utsedda för att ge stöd i verksamheten 
för legitimerade på plats. Utbildningskonceptet är nytt 

och börjar nu med två utbildningar via teams:    
Anmälan görs via kompetensportalen  
 

• Uppföljning för nyanställd HSL-personal  
15 mars, 12 april, 17 maj kl 13.15-14.45  

• Genomgång av Vårdplaner för legitimerad 
personal   
8 april, 25 maj kl 13.15-15.15  

 

SAVE THE DATE!  
Digitala utbildningstillfällen för sjuksköterskor 
om “Läkemedel i livets slut” kommer inom kort att 
läggas ut på kompetensportalen och länk till 
privata vårdgivare kommer att skickas ut via Eget val.   
Följande datum gäller:   

• måndag 12/4 kl. 13-15  

• måndag 19/4 kl. 13-15  

• torsdag 22/4 kl. 13-15  

 
Introduktionsutbildning i manuella förflyttningar 

och lyftkörkort 
Det är viktigt att redan nu planera för sommaren och 
boka in vikarierande personal på introduktions-
utbildningen.   
Behovet är stort av dessa begränsade platser och därför 
är det mycket viktigt att varje chef ansvarar för att 
säkerställa att personalen informeras att de ska gå 
utbildningen och vart den ska genomföras. Chef behöver 
även ha en plan för att kunna skicka en ersättare om den 
som är anmäld får förhinder.   
  
 

 

 

Delegering  
Förnya delegeringar innan den 25/5: Samtliga 
delegeringar förlängdes i samband med återgång till 
MCSS och går ut den 25/5.   
• Gör en plan nu för att förnya och ompröva 

delegeringar   

• Samtliga ska göra det webbaserade kunskapstestet  
 
OBS! Många oanvända kunskapstester finns kvar - 
de är betalda! Använd dem innan ni beställer 
nya! Varje test kostar ca 50 kr. Verksamheten behöver 
ha koll på antal delegeringstester som är beställda och att 
alla utnyttjas. Beställt test måste användas inom 18 
månader.   
   
Info till delegerande sjuksköterska:  

• Se kontinuerligt över om du har oanvända tester 
som ligger.   

• Om du byter arbetsplats men har kvar din mejladress 
så går fortfarande testerna att använda.  

• Om du slutar och har en efterträdare: 
mejla delegeringstest@apoteket.se mejladressen till 
den sjuksköterska som ska ha svarsrapporterna i 
fortsättningen.  

• Om du slutar och inte har en efterträdare: 
mejla delegeringstest@apoteket.se vilka tester som är 
oanvända så ordnar vi så att dessa tester inte 
faktureras.  
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