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Nyhetsbrev Juni - 2020
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

Smittspårning vid covid-19
Riktlinjerna för smittspårning och screening av covid-19
är nu uppdaterade med att smittspårningen och
screeningen gäller äldre i all kommunal vård-och omsorg
dvs även LSS och hemtjänst/hemsjukvård.
Ny rutin från 23 juni.
Covid-19 är en smittspårningspliktig sjukdom enligt
Smittskyddslagen och smittspårning ska göras vid alla
positiva fall. Behandlande läkare är ansvarig för att
smittspårning görs, men viss delegering kan även ske till
annan personal som tex enhetschef.
Länk till dokument

På sortimentslistan till Akut- och
buffertförråden har följande ändringar gjorts:
•

Zoledronsyra SUN infusionsvätska 5 mg – har
ersatts med upphandlat preparat, Aclasta® 5 mg
(zoledronsyra) 1 st Infusionsvätska, lösning, vnr
418386.

•

Morfin injektionsvätska 10 mg/ml, 10 x 1 ml har ersatts med upphandlat preparat Morfin
Kalceks 10 mg/ml 10 x 1 ml Injektionsvätska,
lösning, vnr 412779.

•

Klyx rektallösning 10 st – har på grund av stor
prisskillnad ändrats till enpack, Klyx® 1mg/ml
+ 250mg/ml 120 ml Rektallösning, vnr 020003.

•

L´espace andningsbehållare med mask för
vuxna, vnr 734101 är tillagd i sortimentet.

Sortimentslistan är uppdaterad i beställningssystemet
samt på Läkemedelscentrums hemsida:
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Tre filmer
Vårdhygien har tagit fram tre filmer för att vårdgivare
enkelt ska kunna tillgodose sig information om covid-19
och känna sig trygga i sitt arbete. Perfekt att visa till
exempel vid introduktion av nyanställda såhär inför
sommaren eller vid APT.
Se filmerna här: www.regionorebrolan.se/covidutbildning
Checklista för att hindra smittspridning på
äldreboenden
Checklistan består av reflektionsfrågor på olika teman för
att komma fram till möjliga förbättringar. Det kan till
exempel handla om bemanning, personalens kompetens,
och rutiner vid inflytt.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/dokument-webb/ovrigt/checklista-hindrasmittspridning-aldreboendencovid19.pdf?utm_campaign=nyhetsbrev200615&utm_m
edium=email&utm_source=apsis
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Covid-19 – hemsidan och riktlinjen
För frågor om smitta, provtagning, behandling av covid19, sök information i första hand på Regionens hemsida
Coronaviruset / covid-19 för vårdgivare, för vårdgivaren
Örebro kommuns styrdokument sök på sidan Hälso- och
sjukvård – för vårdgivare/riktlinjer och rutiner/Covid19, där länkar finns och en Riktlinje med samlad
information om styrdokument som är aktuella.

Vi vill passa på att önska alla
riktigt skön sommar!

Vad som gäller vid värmebölja och covid
Råd inför värmebölja från hygiensjuksköterska Cathrine
Binett Österlund och Johanna Furberg.
Då det gäller fläktar så skriver Folkhälsomyndigheten att
fläktar bör undvikas i gemensamma utrymmen pga att
det kan öka smittrisken då det gäller covid-19. På
enskilda vårdtagares rum kan fläktar däremot användas
oavsett om personen har covid-19 eller inte. Fläkten bör
då stängas av vid nära vård- och omsorgsarbete.
Portabel luftkonditionering kan användas men det
behövs bra rengöringsrutiner särskilt om den flyttas
mellan olika vårdtagares rum. Följ tillverkarens
anvisning.
För mer information se Folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/krisberedskap/varmeboljor/forbered-for-ensommar-med-bade-covid-19-och-varmebolja/
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