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Aktuella riktlinjer och rutiner som rör området
hälso- och 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

Palliativ vård
Dödsfallsenkäten för palliativregistret kommer att
ändras. Den nya dödsfallsenkäten gäller för dödsfall
som inträffar från och med 2017-10- 01. Det
innebär att personer som avlider i september
kommer fortfarande att följa nuvarande
dödsfallsenkät även om de inte registreras förrän i
november.
Nu finns reviderade riktlinje och rutiner i palliativ
vård på Örebro.se
Länken:
http://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/le
verantor--utforare/halso---sjukvard--utforare/dokument--vagledning-inom-halso--sjukvard.html

Rehabiliterande arbetssätt
Örebro kommun har som mål att på några års sikt
ska ha genomfört ett mer rehabiliterande arbetssätt.
Det rehabiliterande arbetssättet ska ge medborgarna
en ökad livskvalitet och leda till ett effektivare
resursutnyttjande.
Den planerade förflyttningen mot ett rehabiliterande
arbetssätt omfattar all verksamhet inom nämnden
för funktionshindrade, vård- och
omsorgsnämnderna samt programnämnd Social
välfärd. Både egenregi och externa utförare som
arbetar på uppdrag av kommunen omfattas.
Någon gång under 2019 beräknas den faktiska
omställningen till ett rehabiliterande arbetssätt
kunna genomföras.
Uppdrag

Omställningsarbetet för rehabiliterande arbetssätt är
omfattande och genomgripande. Därför har det
organiserats och strukturerats upp i 8 olika
deluppdrag som ska lägga grunden för det
rehabiliterande arbetssättet.
•
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Kommunens modell för rehabiliterande
arbetssätt - Samverkan i processen för den
enskilde
Förankring och kommunikation
Organisation och medarbetare
Styrsystem och systematisk uppföljning
Kompetens
Välfärdsteknologi, verksamhetssystem och
dokumentation
Pågående utvecklingsarbeten och projekt.

Vidare behöver det finnas en gruppering som håller
samman, koordinerar och styr deluppdragen.
Definition

Ett rehabiliterande arbetssätt innebär att alla
yrkeskategorier sluter upp med insatser vid rätt
tidpunkt i en aktiv samverkan för att ge den enskilde
möjligheten att dirigera sin egen rehabilitering
utifrån egna mål och resurser i en ständig process.
Den enskilde ska hitta tillbaka till det som är viktigt i
livet, att klara vardagen och ges möjligheter till
aktivitet och delaktighet i samhällslivet.

Introduktionsutbildning om
vardagsrehabilitering
Nu finns en introduktionsutbildning om
vardagsrehabilitering i I´ts learning. Tillsammans
med utbildningen finns även ett material som ett
stöd för enhetschefen vid gruppreflektion.
Det kommer att vara möjligt att anmäla sig till
utbildningen via kompetensportalen.
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