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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 började hos oss 4 maj. 
Pernilla har senast arbetat inom Region Örebro Län men 
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. 

 

Tillfällig förflyttning palliativa vårdsamordnare 
Palliativ vårdsamordnare har tillfälligt förflyttats till Vård 
och omsorgsförvaltningen på grund av omfattande 
sjukfrånvaro. Till viss del kommer vårdsamordnare ha 
möjligheten att fortsätta med grunduppdraget palliativ 
vårdsamordning. Medicinskt ansvariga och palliativa 
vårdsamordnare samverkar inom området palliativ vård 
under den här perioden. 
 

Stöd för minskad smittspridning 
Medicinskt ansvariga har skickat två skrivelser till 
staberna för Vård och omsorgsförvaltningen och 
Förvaltningen för social insatser samt externa utförare 
inom hemvård och service, vård- och omsorgsboende, 
grupp- och servicebostad och personlig assistans. 
Skrivelserna är tänkta att användas i verksamheterna och 
ge stöd i det fortsatta arbetet att förhindra 
smittspridning. De handlar om arbetssätt för städrutiner 
och det dagliga arbetet vad gäller hygien. 

 

Digitala vårdmöten   
Digitala vårdmöten kan användas för att underlätta 
samverkan mellan olika huvudmän, exempelvis vid SIP 
eller digital läkarbedömning när förutsättningar finns. De 
förutsättningar som krävs beskrivs i dokumentet Digitala 
vårdmöten mellan olika huvudmän, se sidan: Förstärkt 
samverkan runt patienter med Covid-19 i kommunerna 
 
Rutin för användning av videofunktion i Teams för 
digitala vårdmöten är framtagen med instruktion för 
användning av Teams i arbete som omfattas av sekretess.  

 

Örebro kommuns Riktlinje vid coronavirus, covid-19 är 
2020-05-07 reviderad. 
Läs mer i Box Covid-19 

 
Smittfriförklaring 
Smittskyddsenheten har i ett dokument som heter 
“Kriterier för smittfriförklaring efter covid –19" en 
rekommendation till personal inom vård och omsorg 
enligt nedan. 
Personal inom vård och omsorg 

• ≥7 dygn sedan symtomdebut 

• 2 dygn efter att symtom har upphört. 

• Om torrhosta kvarstår, men övriga symtom 
(feber och andra luftvägssymtom, nedsatt lukt 
och smaksinne exkluderade) är borta sedan 2 
dygn, bedöms man vara smittfri om det då gått 
minst 7 dagar sedan symtomen började. 

 

Nyheter kopplat till nutrition 
Rutin för nutritionsbehandling för patienter med 
Covid-19 
Rutinen beskriver den nutritionsbehandling som ska 
ordineras för alla personer som har Covid-19. Rutinen är 
framtagen av dietist för Vård- och omsorgsförvaltningen 
men Förvaltningen för sociala insatser kan även använda 
rutinen. 

https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare.html
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/Regional%20utveckling/V%c3%a4lf%c3%a4rd%20och%20folkh%c3%a4lsa/VVF-sidan/Covid-19/Digitala%20v%c3%a5rdm%c3%b6ten%20i%20l%c3%a4net.pdf
https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Valfard--folkhalsa/Samverkan-mellan-regionens-kommuner-1/Samverkansdokument/Covid19ForstarktSamverkan/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Valfard--folkhalsa/Samverkan-mellan-regionens-kommuner-1/Samverkansdokument/Covid19ForstarktSamverkan/
https://skrivwww.orebro.se/4.5787f283159daa7a96c3372.html
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/USO/Kliniker_enheter/Laboratoriemedicin/SmittHyg/Smitt_doc/2020%2004%2029%20Smittfrihet.pdf
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Nya rutiner för patienter med sondmat i hemmet 
Sedan mars 2020 nya rutiner för uppföljning av de 
patienter som har sondmat i hemmet och på särskilda 
boenden. Alla patienter över 18 år kommer under året 
remitteras över till två dietister i regionen som bemannar 
den nya tjänsten. Dom ska hjälpa till med:  
Följa upp och utvärdera sondmatsbehandlingen 
Ge råd och ändra behandlingen vid toleransproblem eller 
ökat/minskat intag av mat via munnen 
Skriva ut sondmat och tillbehör.  
Rutinen finns i Box Mat, måltid och nutrition 
 

 
Tillfälligt förändrat uppdrag för dietist i 
primärvården i samband med Corona-pandemin 
Dietister på länets vårdcentraler har fått uppdrag att 
stödja kommunerna med nutritionsrelaterade frågor 
exempelvis förskrivning av näringsdryck, läs mer i box 
Covid-19 

 

Förråd - skyddsutrustning 
Örebro kommun har ett centralt lager och ett delförråd 
för skyddsutrustning.  
Skyddsutrustning beställs från centrallagret via e-tjänst. 
Delförrådet används för akuta behov och under jourtid. 
 
Akut behov av skyddsutrustning 
Vid misstänkt eller konstaterad smitta sker utlämning 
från delförråd enligt rutin. 

 

Provtagning – en viktig strategi för att minska 
smittspridning – håll dig uppdaterad! 
På regionens hemsida: Provtagning inom primärvård och 
kommunal vård och omsorg beskrivs vad som gäller. 
Nya direktiv kommer tätt – håll dig uppdaterad direkt via 
sidan. 
 
Provtagning görs på läkarordination av 
kommunsjuksköterska som hämtar material på 
vårdcentral. På helg kan även provtagningsmaterial 
hämtas från vårdcentralernas jourmottagning som har 
öppet 08:00-21:00. Observera att ny tillfällig adress är 
Olaus Petri vårdcentral, Ribbingsgatan 6-8.  

 

Sjuktransport för covid-19 smittad 
Region Örebro län har avtal avseende transport för 
covid-19 smittade. Via SOS ambulansbeställning 019-
124050 säkerställs att rätt transport för covid-19 smittade 
beställs.  

 

Hantering av avliden 
Nytt är att provta avliden person om misstanke finns att 
den avlidne varit sjuk i covid-19.  Läkare som konstaterat 
dödsfallet är remittent, se Region Örebro läns anvisning: 
Provtagning av avlidna i hemmet. 
Sjuksköterska id-märker patienten och fyller i 
transportsedel med uppgift om covid-19. 

 

Bisättningsäck 
Avliden med misstänkt eller bekräftad covid-19 läggs av 
vårdpersonal i bisättningsäck. 
Bisättningsäcken ska märkas med uppgift om smitta samt 
att ID-band med uppgift om namn och personnummer 
fästs i säckens dragkedja.  
 
Svenska palliativ registret 
Efter dödsfall med bekräftad covid-19 ska detta 
registreras i Svenska palliativ registret. På fråga 7-
grundtillstånd som ledde till döden ska man kryssa 
i ”Infektion” och ”Övrigt” och sedan ange ”Covid-19” i 
fritextraden. 

 

Följ information på dessa sidor: 

• För vårdgivare 

• Förstärkt samverkan runt patienter 
med Covid-19 i kommunerna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://skrivwww.orebro.se/4.5787f283159daa7a96c3372.html
https://skrivwww.orebro.se/4.5787f283159daa7a96c3372.html
https://www.orebro.se/nyheter/nyheter/2020-04-24-centralt-lager-for-basal-hygienutrustning-och-skyddsutrustning.html
https://www.orebro.se/nyheter/nyheter/2020-04-24-centralt-lager-for-basal-hygienutrustning-och-skyddsutrustning.html
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Mikrobiologi1/Coronavirus/Coronavirus-info-till-vardgivare/Provtagning-for-covid-19/Provtagning-inom-primarvard-och-aldreomsorg/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Mikrobiologi1/Coronavirus/Coronavirus-info-till-vardgivare/Provtagning-for-covid-19/Provtagning-inom-primarvard-och-aldreomsorg/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Mikrobiologi1/Coronavirus/Coronavirus-info-till-vardgivare/Provtagning-for-covid-19/Provtagning-av-avlidna-i-hemmet/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Valfard--folkhalsa/Samverkan-mellan-regionens-kommuner-1/Samverkansdokument/Covid19ForstarktSamverkan/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Valfard--folkhalsa/Samverkan-mellan-regionens-kommuner-1/Samverkansdokument/Covid19ForstarktSamverkan/

