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Nyhetsbrev- Februari 2020

uppmanas att inventera om skyddsvisir finns inom någon
verksamhet.

Prenumeration Nyhetsbrev

Nya styrdokument inom området hygien och
smittförande avfall
”Riktlinjer för basal hygien inom Örebro läns
kommuner” som är ett länsövergripande styrdokument är
reviderat och antogs 2020-02-11. Dokumentet benämns
nu: “Basal hygien vid kommunal vård och omsorgriktlinje avsedd för kommunerna i Örebro län”.

Längst ned på sida kan du prenumerera på nyhetsbrevet:
Hälso- och sjukvård – för vårdgivare
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Vi har glädjen att informera om att en ny medicinskt
ansvarig sjuksköterska har rekryterats till Örebro
kommun. Pernilla Larsson börjar hos oss 4 maj. Pernilla
arbetar idag inom Region Örebro Län och har tidigare
arbetat i Örebro kommun. Pernilla kommer ersätta
medicinskt ansvarig sjuksköterska Ylva Blix. Pernilla
kommer vara en av tre medicinskt ansvariga
sjuksköterskor med placering på
Myndighetsverksamheten och enheten för uppföljning.
Coronavirus, covid-19
Folkhälsomyndigheten gör kontinuerliga
riskbedömningar avseende risk för smittspridning i
Sverige. Smittskyddsläkare inom Region Örebro län
publicerar information på Smittskydd och vårdhygiens
sida, länk: Smittskydd & Vårdhygien
Säkerhetsavdelningen i Örebro kommun har en
samarbetsgrupp på intranätet där de delger information,
länk till sidan
Det är viktigt att all verksamhet alltid följer de basala
hygienriktlinjerna och säkerställer att de hygienartiklar
som behövs för att upprätthålla basal hygien finns
tillgängligt i verksamheten-se bilaga 2 i ”Basal hygien vid
kommunal vård och omsorg-riktlinje avsedd för
kommunerna i Örebro län”.

Medicinskt ansvariga har reviderat rutin ”Smittförande
avfall-hantering av smittförande avfall i den kommunala
hälso- och sjukvården”. I samband med revidering har
två dokument upprättats:
• Riktlinje Smitta och smittförande avfallhantering av smitta och smittförande avfall i den
kommunala hälso- och sjukvården
• Rutin Hantering av smittförande avfall-för
hälso- och sjukvården i Örebro kommun,
Förvaltningen för sociala insatser och Vård- och
omsorgsförvaltningen
Anledningen till att det har skapats två dokument är det
ska finnas riktlinje som ger stöd för all berörd
verksamhet (intern och extern utförare). Örebro
kommuns egenregi av hälso- och sjukvård har tecknat
ramavtal för omhändertagande av smittfarligt avfall,
därav gäller rutin “Hantering av smittförande avfall för
hälso- och sjukvård” inom Förvaltningen för sociala
insatser och Vård och omsorgsförvaltningen.
Alla styrdokument återfinns
på https://www.orebro.se/halsosjukvardutforare# i
ämnesboxen ”Hygien och smittförande avfall”.

Smittskyddsläkare uppmanar att särskilda boenden ska ha
tillgång till långärmade plastförkläden samt skyddsvisir.
Problemet är att det inte finns skyddsvisir att tillgå hos
någon leverantör så den kommunala verksamheten
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Patientsäkerhetsarbete 2020
Verksamheten har under 2019 ökat sin medvetenhet om
vad systematisk patientsäkerhet är. I
patientsäkerhetsberättelsen beskrivs även att det finns
behov av att fortsätta utveckla det systematiska
kvalitetsarbetet och därför fortlöper målen och
strategierna under 2020.
Mål och strategi för 2020
Hälso- och sjukvårdsansvar:
• att ansvar för ledning och styrning av hälso- och
sjukvård tydliggörs hos chefer
Hälso- och sjukvårdsprocessen:
• att öka kunskapen om legitimerades ansvar för
hälso- och sjukvårdsprocessens alla steg – ta
emot vårdbegäran, utreda, bedöma behov och
fastställa mål, planera åtgärd, genomföra åtgärd,
följa upp
• att öka kunskapen om hur hälso- och
sjukvårdsprocessen ska journalföras
• att skapa struktur som möjliggör
multiprofessionellt samarbete utifrån den
enskildes behov
• att delegerade och fördelade hälso- och
sjukvårdsuppgifter hanteras på ett säkert sätt
Systematiskt kvalitetsarbete:
• att egenkontroller genomförs regelbundet under
året för att följa resultat och planera
förbättringsarbete
• att riskanalyser genomförs utifrån
patientsäkerhet
• att kunskapen om avvikelseprocessen utvecklas
för att förbättra analys av orsak och åtgärder
samt uppföljning av effekt av åtgärder
• att öka kunskapen hos chefer om att analysera
information från egenkontroller, riskanalyser
och utredningar av avvikelser
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•

att förbättringsarbete blir en del av det dagliga
arbetet.

Kompetensstyrning och kompetensutveckling:
• att säkerställa kompetens hos medarbetare för
att tillgodose den enskildes behov av hälso- och
sjukvård
Utifrån ovanstående mål och strategier kommer
verksamheten i dialog med medicinskt ansvariga utforma
handlingsplaner med aktiviteter för fortsatt arbete.

Information från Palliativa vårdsamordnarna
Ny dödsfallsenkät
Svenska palliativregistret har reviderat dödsfallankäten.
Palliation ABC
Rättelse av föregående nyhetsbrev NR.9 2019 att
enhetschef registrerar genomförande av E-utbildningen
i Personec med en ny Kod som är 2154.
Nytt i Treserva
Från 1 januari 2020 finns två alternativ att välja när
sjuksköterska ska avsluta vårdåtagande efter dödsfall, 1: "
Avliden i kommunen" och 2: " Avliden i regionen" för
att kunna se hur många dödsfall har vi i
Webbutbildningen Palliation ABC
Efter genomgång av webbutbildningen Palliation ABC
och kunskapstestet ska lämnar personal diplomen till
enhetschef som registrerar i Personec.
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