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Nyhetsbrev Oktober- 2020

Arbetsterapeuternas utbildningsdag hålls den 24
november 2020

Prenumeration Nyhetsbrev

Huvudtema: Vägar till utveckling i professionen
Inbjudan kommer inom kort.
Själva föreläsningen kommer att hållas i Wilandersalen.
Men kommer även att kunna ses digitalt via länk. Planera
för hur ni kan koppla upp er tillsammans i era
verksamheter.

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
Sårbehandling och sårutbildning

Regionen erbjuder en halvdagsutbildning inom temat sår
“Varför uppstår sår” den 3 december kl. 13-16 och 17
december kl. 9-12. Inbjudan har gått ut till
verksamheterna och är upplagd på kompetensportalen.

Fördela hälso-och sjukvårdsåtgärder för
arbetsterapeuter 22 oktober

Medicinskt ansvariga för rehabilitering håller en
genomgång i fördelade hälso- och sjukvårdsåtgärder. Vi
utgår från hälso- och sjukvårdsprocessen och på
utbildningstillfället lyfta när man tar ställning till vem
som ska utföra en beslutad hälso- och sjukvårdsåtgärd.

Du vet väl att du på Regionens hemsida hittar
kunskapsstöd för sårbehandling, länk:

Länk till utbildningen har skickats ut till alla chefer.
Saknar ni en länk eller har ni frågor innan utbildningen
får ni gärna kontakta Erica Gunnarsson eller Hanna
Schwager

Remiss till Venöst centrum Karlskoga kan sjuksköterska i
kommunen använda.
Länk till remiss

Digitala vårdmöten

Nominera din arbetsterapeut, kollega eller en hel
grupp- Årets arbetsterapeut senast 13 oktober

Utbildningsgruppen utser årligen vinnare av
kvalitetspriset ”Årets nytänkare inom arbetsterapi” för
arbetsterapeuter i Örebro län.
Priset är instiftat av utbildningsgruppen och ska tilldelas
enskild arbetsterapeut eller en mindre grupp som visat
prov på kreativt nytänkande, arbetssätt och metoder som
utvecklar arbetsterapin. Arbetet ska kännetecknas av
höga ambitioner och framåtanda. Priset delas ut i
samband med arbetsterapeuternas årliga utbildningsdag
och består av ett unikt diplom samt en liten gåva. Länk

Örebro kommun
Myndighetsavdelningen
orebro.se

Dokumentet Digitala vårdmöten mellan olika huvudmän
har uppdaterats (25 sept) med information om vilka
organisationer som kan delta i digitala vårdmöten.
Dokumentet har även fått ett mer personcentrerat
innehåll. Länk
Besök i särskilda boenden för äldre under covid19

Regeringen har beslutat att besöksförbudet på
äldreboenden ska upphöra den 1 oktober. I samband
med att besöksförbudet upphör ska verksamhet skapa
förutsättningar för säkra besök som hindra spridningen
av covid-19 då personer över 70 år löper stor risk för
allvarlig sjukdom i covid-19.
Varje verksamhet ska:
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utarbeta lokala besöksrutiner för att hindra
smittspridning
säkerställa att personalen har tillräcklig kunskap
för att följa rutinerna
se till att det går att hålla avstånd och god
handhygien vid besök
se till att boende och besökare får information
om allmänna råd och rekommendationer för att
hindra smittspridning av covid-19.

Nya och reviderade styrdokument och

stödmaterial kring covid-19:
Smittskydd, Region Örebro län har för länets kommuner
utarbetat
Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för
äldre.
Folkhälsomyndigheten har utarbetat:
Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för
äldre under covid-19
Faktablad: Förebygg smittspridning av covid-19 vid
besök på särskilda boenden för äldre
Affisch: Det här kan du som besökare göra för att
förebygga smittspridning av covid-19
Socialstyrelsen har utarbetat:
Föreskrift (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda
boendeformer för äldre under covid-19-pandemin
Ordna för säkra besök på äldreboenden – checklista
med reflektionsfrågor
Svenska HALT 2020-mätning under vecka 46–47

Alla Sveriges kommuner och särskilda boenden är
välkomna att delta. Mätningen sker i det nationella
kvalitetsregistret Senior alert och genomförs en valfri dag
under vecka 46–47 (9–22 november). Ingen föranmälan
behövs. HALT-modulen öppnas automatiskt måndagen
den 9 november och blir synlig för respektive enhet i
Senior alert.
Förberedelser:
Utse en ansvarig person på enheten som praktiskt ska
genomföra mätningen.
Det här ska den personen göra:
- Gå igenom presentationen ”Hur utför jag en
mätning?”
- Se på instruktionsfilmerna hur inmatning av data
går till och fungerar

Örebro kommun
Myndighetsavdelningen
orebro.se

-

Testa metoden genom att göra några fallövningar.

Folkhälsomyndigheten och Senior alert kommer att
anordna digital frågestund inför mätning där den som
ska utföra mätningen har möjlighet att ställa sina frågor.
Aktuell information om datum, tid samt tekniska
förutsättningar kommer att publiceras på hemsidan.
Allt material hittas på:
www.folkhalsomyndigheten.se/halt
Information från palliativa vårdsamordnare

Svenska palliativregistret
Svenska palliativregistret (SPR) har beslutat att förlänga
tiden för dödsfallregistrering till och med sista mars 2021
på grund av ansträngt läge och pandemin. Då finns
möjlighet att registrera alla dödsfall från Januari 2020 om
ni inte har hunnit med det.
Planerade utbildningar hösten 2020 i palliativ vård:
Anmälan görs via kompetensportal
Utbildning för nyanställda sjuksköterskor
Datum: 2020-11-10 kl: 08:30- 16:00
Datum: 2019-12-08 kl: 08:30- 16:00
Utbildning för arbetsterapeut
Datum: 2020-11-12 kl: 08:30 -12:00
Datum: 2020-12-02 kl: 08:30-12:00
Nystart av palliativa ombudsarbetet- ombudsarbetet
2.0
Det är dags för ett omtag i det palliativa ombudsarbetet i
Örebro Kommun. Det vill vi göra genom att bygga
vidare på det vi har haft i många år i Örebro kommun
nämligen duktiga palliativa ombud, lokala ombudsträffar
och förmånen att ha ombud i flera yrkeskategorier.
Som en vidareutveckling av och för att stärka det lokala
teamarbetet skapas under 2020-2021 en ny ”grupp i
gruppen” som kallas ombudssamordnare. Denna grupp
består av SSK, AT och USK/Baspersonal som utsetts till
ombudssamordnare. De kommer få ett utökat uppdrag,
få möjlighet att träffa oss PVS och andra ombudssamordnare för utbildning, samtal och inspiration.
En första träff för er ombudssamordnare planeras nu i
höst under oktober och november där ni kommer få mer
information av oss PVS. Detta möte kommer ske via
TEAMS, alltså digitalt. Ni kommer bli inbjudna av er
chef till detta TEAMS möte.
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