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Nyhetsbrev 10
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
Information kring en medarbetare som inte fått
godkänt på introduktionsutbildningen manuella
förflyttningar och lyftkörkort
Enligt arbetsmiljölagen, lagen om medicintekniska produkter
och patientsäkerhetslagen är varje arbetsgivare inom vård och
omsorg ansvarig för att personalen har den kunskap som krävs
för att kunna utföra säkra förflyttningar, både ur patient- och
arbetsmiljöperspektiv.

Ny Läkemedelslista i Treserva
Då begreppet ordinationshandling har utgått och ersatts med
läkemedelslista har Treservas ordinationshandling bytts ut till
Läkemedelslista Treserva.
Den är lite justerad men samma regler som innan:
1. Ny läkemedelslista ska upprättas vid varje förändring av
en ordination - in/ut/ändrad dos
2. Gammal lista kopieras och skrivskyddas = inaktuell
3. SSK som upprättar ny listan ska signera samtliga
ordinationer på listan – tar ansvar för att det stämmer
4. Samtliga fält ska fyllas i – vid avslut/utsättning ska
datum anges.
5. Vid överföring till Pascal anges det som orsak på tom
rad på ”gammal lista som sedan skrivskyddas.
6. Vid utsättning av ordination ska datum anges, innan
listan skrivskyddas och därmed avslutas.
Arbete pågår för att avveckla denna läkemedelslista helt. Men
till dess så ska denna användas för det som inte är ordinerat i
Pascal.

För att säkerställa patientsäkerheten och arbetsmiljön är det
beslutat av vårdgivaren Örebro kommun att alla vikarier och
nyanställda som ska arbeta med vårdnära arbete ska genomgå
och få godkänt i introduktionsutbildning i manuella
förflyttningar och lyftkörkort. Ansvarig chef kommer att få
information om deltagare inte fått godkänt.
Om det uppstår omständigheter som gör att en medarbetare
inte gått utbildningen eller inte blir godkänd ansvarar chef för
att medarbetaren inte planeras in på besök där den in på
enskilde INTE har behov av hjälp med förflyttningar.
För att hjälpa personer upp från golv
Är vår rekommendation att all personal som ska svara på lar
och ha kunskap om att hjälper någon upp från golv behöver gå
en fortsatt utbildning.
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Demensteamet informerar
Flertalet utbildningar och träffar för att öka kompetensen och
ge stöd inom området för demensvård är på gång så se till att
anmäla er nu! Anmälan görs på Kompetensportalen. Mer
information finns vid anmälan eller kontakta
demensteamet@orebro.se
•
•
•

Nätverksträff för alla BPSD-administratörer – 2
december 2021.
BPSD-administratörsutbildning - tre
utbildningstillfällen á 20 platser, första halvåret 2022.
Stjärnmärktutbildning - en utbildningsmodell från
Svenskt Demenscentrum i fyra steg. Start januari
2022.

Palliativ vårdsamordnare informerar
Medicinskt – och omvårdnadsforum för
sjuksköterskor
Redan i januari 2022, den 10 och den 31 kommer vi köra igång
de första medicinskt- och omvårdnadsforumen för
sjuksköterskor, mer information hittar ni på kompetensportal.
Det här är en chans att få bli inspirerad, få lära nytt och ställa
frågor. I januari kommer Annika Söderman berätta om sin
forskning kring värdighetsbevarande vård som hon arbetat
med i projekt med Örebro kommun, kommer bli så bra!
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