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Prenumeration Nyhetsbrev 

Längst ned på sida kan du hitta alla nyhetsbrev: 

Hälso- och sjukvård – för vårdgivare 

Om ingen annan länk presenteras i nyhetsbrevet finns 
dokument vi hänvisar till publicerade under respektive 
box/kapitel på sidan:  

Dokument och vägledning inom hälso- och  
sjukvård – för vårdgivare 

 

 
 

Snart är det dags för kommunens mätning av 

följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 

(PPM-BHK) 

Mätningen ska utföras under veckorna 38-39 

Verksamheter som utför kommunal hälso- och sjukvård 
inom ordinärt boende inkl. utförare av omvårdnad enligt 
LOV, korttidsvård och särskilt boende enligt SoL och LSS, 
ska delta i punktprevalensmätning av följsamheten till 
basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK).      Övriga 
verksamheter kan delta om de utför kommunal hälso- och 
sjukvård och egna vårdgivare med avtal med Örebro 
Kommun erbjuds att delta om de önskar.  

Viktigt att observera är att mätningen ska registreras i SKR 
databas senast 2022-10-09.  

Mer information har skickats ut till alla verksamhetschefer 
och finns också på vår hemsida. 

Avvikelsehantering 
Bilaga 1 till Avvikelseriktlinjen är justerad.  
Följande ändringar är gjorda i  
Länk till Bilaga 1, till avvikelseriktlinjen:  
Aktiviteter  

• HSL/Läkemedel saknas vid 
kontrollräkning/iordningställande – Gäller även vid 
stöld av läkemedel där kommunen har övertagit 
läkemedelshanteringen.   

• SOL/LSS Omsorg och service – Stöld av 
pengar/ägodelar flyttad hit från våld och övergrepp.  

• SOL/LSS/Hot och våld/övergrepp – nytt, tidigare 
Våld och övergrepp. Nya aktiviteter med förklarande 
text – Utomstående, Självskadebeteende.  

 
I nyhetsbrev 3 i maj beskrivs de förändringar som gjorts i 
reviderad avvikelseriktlinje (2022-05-01). Bland annat 
beskrevs följande: 
 
Kategorisera avvikelse – nya begrepp:  
• Ingen avvikelse heter nu – Ej orsakad av brister i 

verksamheten  

• Avvikelse heter nu – Orsakad av brister i 

verksamheten  

 
Avsikten var att detta också skulle avspeglas i Treserva 
avvikelsemodul, men det var inte möjligt. 
Det viktiga är dock att valet kategori Ingen avvikelse endast 
används då utredning visar att händelsen inte är orsakad av 
brister i den egna eller annan verksamhet och att händelse 
inte har gått att förebygga.  

 
Bifoga dokument i avvikelsemodulen i Treserva 
Dokument med dokumenterad utredning, redogörelser och 
åtgärdsplan (Bilaga 2 i riktlinjen) kan importeras till en 
avvikelse i avvikelsemodulen. Se tips på sid.14 i riktlinjen.  

 
Utredning av läkemedelsavvikelser  
Förtydligande: Sjuksköterska ansvarar för att tillsammans 
med enhetschef för omvårdnadspersonal utreda händelser 
som rör delegerad läkemedelshantering. Det är en 
konsekvens av att sjuksköterska är ytterst ansvarig för 
läkemedelshantering och att bedöma om en arbetsuppgift 

inom området läkemedelshantering är säker att delegera 
eller inte. Utredningen syftar till att identifiera brister, 
svagheter i den processen och därför måste sjuksköterska 

Information till alla chefer 
 

https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare.html
https://skrivwww.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare/dokument--vagledning-inom-halso---sjukvard.html
https://skrivwww.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare/dokument--vagledning-inom-halso---sjukvard.html
https://skrivwww.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare/dokument--vagledning-inom-halso---sjukvard.html
https://www.orebro.se/download/18.38720d71182e8fb8d8a6997/1662124351072/Bilaga%201%20Val%20i%20avvikelsemodulen%202022-09-02.pdf
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vara fullt ut delaktig i utredning.  
Enhetschef för omvårdnadspersonalen har ansvar för att 
säkerställa att planering och fördelning av arbetsuppgifter 
fungerar så att personal med rätt kompetens planeras in.  

 

Förändringar i upplägg på utbildningar i 

förflyttningskunskap  
Efter den obligatoriska introduktionsutbildningen i 
förflyttningsteknik och lyftkörkort finns en 
fördjupningsutbildning i manuella förflyttningar. Nytt för 
hösten är att den har kortats ned från tre till två heldagar 
och samtidigt har den gjorts obligatorisk för personal där 
hjälp med förflyttningar ingår i arbetsuppgifterna. Platserna 
är begränsade men kommer att rulla på regelbundet, vilket 
gör att det kan ta lång tid innan vi har uppnått målet att all 
personal har fått utbildningen.  

Dessutom planeras två nya utbildningar, som inte är släppta 
än.  De är tänkta för personal som redan gått 
introduktionsutbildningen och fördjupningsutbildningen 
men som efter en tid behöver fräscha upp sina kunskaper 
på området.  

• halvdags repetitionsutbildning i manuella 

förflyttningar och  

• halvdags repetitionsutbildning i förflyttning med 

personlyft.  

 

 

 

 

Utbildningar i hälso- och sjukvårdsprocessen och 

hur det ska dokumenteras 

Inom kort kommer inbjudan till 2 utbildningar att 
publiceras på KompetensPortalen. Utbildningar är digitala 
och båda stegen är obligatoriska för all legitimerad 
personal i Örebro kommun. Chefer för legitimerad 
personal är också välkomna att anmäla sig om intresse 
finns. Utbildningarna kommer att hållas vecka 40 och vecka 
49.  

Vecka 40 kommer huvudfokus vara hälso- och 
sjukvårdsprocessen (steg 1)  

Vecka 49 på vårdåtgärder och vårdplaner (steg 2).  

Innan påbörjad steg 1 förväntas du att genomgå 

Socialstyrelsens webbutbildning i ICF och KVÅ. Länk till 

utbildningen finns även på KompetensPortalen. (ca 1 
timmes utbildning)   

I och med att utbildningarna är obligatoriskt och att 
de är fördelade på två veckor är det viktigt att 
verksamheten redan nu börja planera och skapa 
utrymme för legitimerad personal så att de kan delta.  

Höstens utbildningar från Apoteket AB för 

sjuksköterskor 

Utbildningarna sker digitalt.  
Anmälan gör på KompetensPortalen(intranätet) för 
kommunens sjuksköterskor och via länk utskickad från 
Eget val för externa sjuksköterskor.   
 
Läkemedel vid Astma 

Erbjuds vid tre tillfällen: 7, 13 och 21 september kl. 13-15         
Läkemedel vid hjärtsvikt 

Erbjuds vid två tillfällen: 30 november och 6 december kl. 
13-15  

Sjuksköterska med förskrivningsrätt:  
Läkemedel mage, tarm och smärta  
Erbjuds: 17 november kl. 13-15 

 

Covid vaccination HÖSTDOS – start 1 september 

Följande grupper REKOMMENDERAS en påfyllnadsdos 
och ska erbjudas det genom kommunal regi: 
1. personer på särskilt boende för äldre (SÄBO) – vård 

och omsorgsboenden – av sjuksköterska i kommunen.  

2. personer som har hemsjukvård vaccineras i hemmet - 
av sjuksköterska i kommunen.  

3. personer med Downs Syndrom eller andra 
riskfaktorer inom LSS som bor på grupp och 
servicebostad - av sjuksköterska i kommunen.  
 

Information om doser och vaccin finns på hemsidan i Box 
Vaccination – information covid vaccin höstdos 2022  

Information till chefer för legitimerad 

personal och för legitimerad personal 

https://www.orebro.se/download/18.38720d71182e8fb8d8a65e8/1662028451613/Information%20COVID%20VACCIN%20H%C3%B6stdos%202022-09-01.pdf

