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Aktuella riktlinjer och rutiner som rör området hälsooch sjukvård finns nu att läsa på orebro.se
Målet är att alla medborgare och verksamma inom vård
och omsorg ska ha tillgång till samma information. Följ
denna länk www.orebro.se/halsosjukvardutforare
ADL bedömning
Arbetet med det rehabiliterande arbetssättet tar nu riktig
fart och det är nu väldigt viktigt att ADL bedömningar
görs av arbetsterapeuterna i Modulen FSA Dis. Till
årsbokslutet kommer material att tas ut ur modulen.
Aktuella ADL bedömningar behöver också komma in i
Treserva så ett tydligt underlag finns i journalen och
vårdplaner kan fördelas vid behov.
COPM
Är instrumentet för att ta reda på vilka aktiviteter som är
prioriterade för den enskilde. Ett dokument finns nu i
Treserva med möjlighet att skriva in bedömningarna
elektroniskt i journalen.
Nytt från palliativa registret
Startdatum för den nya dödsfallsenkäten är ändrad.
Dödsfallsenkäten gäller för dödsfall som inträffar från och
med 2018-01-01. Det innebär att patienter som avlider i
december 2017 kommer fortfarande att följa nuvarande
dödsfallsenkät även om de inte registreras förrän i januari
2018.
Uppföljning webbutbildning palliativ vård
Genomförande av webutbildning i palliativ vård följs upp
under hösten av palliativa vårdsamordnare.
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Utbildning för nyanställda sjuksköterskor
Det finns inbokade utbildning den 28 november.
Anmälan sker via kompetensportalen. Palliativ
vårdsamordnare genomför utbildningen. Målet är att
nyanställda sjuksköterskor ska få utökad kunskap i
palliativ vård, ansvarsfördelning för olika profession,
riktlinje och rutin för att kvalitetssäkra en god och trygg
palliativ vård.
Kvalitetsmöte och granskning av
läkemedelsförråd
2017 är berörda enheter inom Vård och omsorg och
Förvaltningen för funktionshindrade kallade till
kvalitetsmöte och granskning av läkemedelsförråd.
Separat kallelse har gått ut till berörda enheter.
Lag om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Den nya lagen kommer att träda i kraft 2018-01-01.
Den regionala överenskommelsen är godkänd på
tjänstemannanivå av chefsgruppen och på politisk nivå i
det regionala samverkansrådet. I läns-överenskommelsen
fastslås att betalningsansvaret 2018 inträder om antalet
utskrivningsklara dagar/vårdtillfälle i genomsnitt
överstiger 3 dagar för somatisk vård och 15 dagar för
psykiatrin.
Sedan den 1 september är Jan Sundelius projektanställd
på 50 % av Välfärd och folkhälsa för att samordna det
länsövergripande arbetet med de åtgärder som krävs för
att leva upp till lagen och länsöverenskommelsen.
Hanna Schwager är projektledare i Örebro kommun med
ansvar att se över rutiner och kommunikationsvägar
internt och extern samt se över SIP arbetet i Örebro
kommun.
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Introduktion för nya Vård- och omsorgschefer
och MAS/MAR ordnas av Regionen
Nya chefer inom Vård och omsorg kom ihåg att anmäla
er till höstens introduktion den 7 november kl 14-16 som
hålls av Regional hälsa och utveckling. Syftet med
introduktionen är att presentera
samverkansorganisationen och det regionala stödet.
Patientsäkerhetskonferens 2017 ”Patientens
trygga vård- tillsammans når vi framgång”
Anmäl er till konferensen den 16 november kl 8:30–
16:30 på Conventum, sista anmälningsdag är den 31
oktober!
Konferensen anordnas i samverkan med Region Örebro
län och länets kommuner. Som en röd tråd finns ”säker
in och utskrivning från slutenvården” inför nya
lagstiftningen. Dagen genomsyras av ett proaktivt
arbetssätt och visar på det goda arbetet som görs i de
olika verksamheterna i samverkan mellan vårdgivarna för
att säkra vården för den enskilde. Medverkar gör många
lokala aktörer men även externa. Dagen avslutas av Anna
Nergårdh som leder "Samordnad utveckling för god och
nära vård." Målgrupp är politiker, chefer, ledare och
samtliga berörda yrkeskategorier inom vård och omsorg i
kommunerna och Region Örebro län. Kostnad för
konferensen är 300 kr, anmälan och program via Kurser
och konferenser
Utbildning i hälso- och sjukvård för
enhetschefer
Nu finns det tillfälle att gå utbildning den 29/11 på
eftermiddagen 13-16. Anmälan sker via
kompetensportalen. MAS och MAR genomför
utbildningen för alla enhetschefer. Temat är hälso- och
sjukvårdens styrdokument, överenskommelser, riktlinjer
och kvalitetsarbete för att säkra en trygg och säker hälsooch sjukvård.
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