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Nyhetsbrev nr 4 

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 

  
 

Vaccinering av vårdpersonal 
Uppdaterad information och vårdhygieniska riktlinjer 
från smittskydd och vårdhygien  
Information om vad som gäller för vaccinerad vård- och 

omsorgspersonal. Klicka på länken här  
 

Uppdaterade rutiner för smittspårning vid 

covid-19. Rutinen gäller från och med vecka 17. Se 

länk:  
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/aktuellt/uppda
terad-vagledning-av-smittsparning-vid-covid-19/  
 

Nationellt vårdprogram palliativ vård   
Det nya nationella vårdprogrammet i palliativ vård är 
fastställd av RCC. 
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/pa
lliativ-vard/vardprogram/ 

 
Besök i särskilt boende 
Smittskydd uppdaterat information om 
rekommendationer vid besök i särskilt boende för äldre 
under covid-19. Detta utifrån att Folkhälsomyndigheten 
har publicerat nya rekommendationer angående 
anpassningar inom vård och omsorg med hänsyn till 
vaccination. Informationen handlar om:  

• Besök på särskilt boende för äldre  

• Rekommendationer angående gemensamma 
aktiviteter på särskilt boende för äldre och i 
dagverksamhet för äldre  

• Besök hos närstående och på serviceinrättningar för 
äldre med omsorg i särskilt eller ordinärt boende.  

Se informationen i sin helhet via länk  

  

Reviderad riktlinje 

• Vårdhygien har uppdaterat Covid-19 misstänkt och 
bekräftat fall, vårdhygienisk riktlinje kommunal vård 
och omsorg.  

• Ny rekommendation om att andningsskydd FFP2 
ska användas vid nära vård av patient med symtom 
kortare tid än en vecka (dag 1-7). Detta som en 
extra försiktighetsåtgärd som gäller oavsett om den 
med symtom är vaccinerad. Beskrivs i riktlinjen 
under rubriken personal. Vårdhygien har även 
skrivit informationsbrev som finns publicerat i 
box Covid-19 samt att det 
23/4 vidarebefordrades till alla verksamheter.  

• Riktlinje för omhändertagande av avliden. 
Omhändertagande av avliden med misstänkt eller 
konstaterad covid-19 finns som ett separat i 
riktlinjen under rubrik avliden.  

 
Länk till vårdhygieniska riktlinjer:  
  

   
Reviderad riktlinje och ny rutin för palliativ 
vård    
Utifrån behov av att tydliggöra teamsamverkan och 
ansvarsfördelning inom palliativ vård har medicinskt 
ansvariga och palliativa vårdsamordnare (PVS) reviderat 
riktlinje och skapat en ny rutin.     

1. Riktlinjen Palliativ vård-Allmän palliativ vård i 
kommunal vård och omsorg med bilaga om palliativ 
omvårdnad.     

2. Rutin Teamsamverkan och ansvarsfördelning inom 
allmän palliativ vård i kommunal vård och omsorg. 
Teamsamverkan och ansvarsfördelningen beskrivs 

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://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/aktuellt/vad-galler-for-vaccinerad-vard--och-omsorgspersonal/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/aktuellt/vad-galler-for-vaccinerad-vard--och-omsorgspersonal/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/aktuellt/vad-galler-for-vaccinerad-vard--och-omsorgspersonal/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/aktuellt/uppdaterad-vagledning-av-smittsparning-vid-covid-19/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/aktuellt/uppdaterad-vagledning-av-smittsparning-vid-covid-19/
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/palliativ-vard/vardprogram/
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/palliativ-vard/vardprogram/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/smittskydd/i-focus-nu/covid-19/handlaggning-av-covid-19/?E-1-34846=34846#accordion-block-1-34846
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/smittskydd/i-focus-nu/covid-19/handlaggning-av-covid-19/?E-1-34846=34846#accordion-block-1-34846
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/covid-19/vardhygien-och-skyddsutrustning/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/covid-19/vardhygien-och-skyddsutrustning/
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för sjuksköterska, arbetsterapeut, omvårdnads-
/baspersonal och chef.   

  
Implementering av styrdokumenten sker genom 
att:  

• PVS har i april förberett palliativ ombud och 
ombudssamordnare på nyheter i kommande 
styrdokument.  

• PVS bjuder i maj via chefer in palliativa ombud och 
ombudsamordnare samt legitimerad 
personal till informationsträffar.   

• PP-bilder med ljud som chef kan använda för att 
informera all berörd personal.  

• FAQ för vanliga frågor och svar inom palliativ vård 
är framtagen. Den finns i box Palliativ vård där även 
allt annat material som rör de nya styrdokumenten 
finns.  

• PVS bjuder i september in chefer och ombud till 
uppföljande informationsträffar.  

  

Ny utbildningssatsning inom palliativ vård:  
Medicinskt- och omvårdnadsforum för 

sjuksköterskor  
Tanken är att vi tillsammans med olika läkare från region 
Örebro län samtalar och reflekterar kring olika ämnen 
inom palliativ vård. Först ut som föreläsare är Dr Mattias 
Sandström, specialistläkare i onkologi och som flera år 
arbetat på palliativa sektionen både på avd 84 och ASIH.  
 
Ämne för första tillfället är: Oro och ångest hos den 
döende människan!  
Två datum finns att välja på  
Tisdag 25/5 kl 14.30-15.30 och  
Onsdag 2/6 kl 14.30-15.30.  
 
Anmälan sker via kompetensportalen eller eget val.  
Medicinsk-och omvårdnadsforum sker digitalt via teams.  
 

 

 

LÄKEMEDELSHANTERING   
Delegering  
Inför sommar och semester (!) ställs igen krav på 
planering av hur delegerad läkemedelshantering ska 
läggas upp och fördelas när van personal ska ersättas 
med vikarier. Här några grundprinciper som är viktiga att 
utgå ifrån följande:   
1. all van personal kan inte gå på semester samtidigt 

utan behöver spridas så det alltid finns erfaren 
personal kvar på en enhet för att utföra en större 
del av delegerad läkemedelshantering   

2. vikarier kan inte per automatik förväntas 
få delegering för läkemedelshantering - 
sjuksköterska bedömer utifrån personalens tidigare 
erfarenhet och kunskaper enligt rutin Delegering 
Läkemedel - ingen ny personal som saknar tidigare 
erfarenhet inom vård och omsorg kan efter endast 3 
dagars bredvid gång erhåll delegering  

3. delegerad läkemedelshantering behöver planeras 
annorlunda under semestrarna vilket kräver att 
chef och sjuksköterska behöver planera detta 
tillsammans  

 

Granskning av narkotika 
- förbrukningsjournaler och kontrollräkning  
Granskning pågår på samtliga enheter som 
hanterar narkotiska läkemedel. Orsak är flera avvikelser 
på svinn och felaktigt hanterande av narkotiska 
läkemedel, bla. Följs inte aktuella rutiner.  
 
Sammanställning ska göras av chefer i Forms enkät som 
kommer inom kort. Rapport kommer att sammanställas 
av MAS och presenteras för samtliga verksamheter.  
 

Digital signering – MCSS  
Utbildningar pågår med genomgång av nyheter i MCSS, 
se kompetensportalen - gäller legitimerade.  
 
Några datum kvar:   
20/5 10.00 – 11.30   
27/5 10.00 – 11.30 och 13.30 – 15.00  
3/6 10.00 – 11.30  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fb%2Fv%25C3%25A5rblomma-av-lila-krokus-103562477.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fse.dreamstime.com%2Fv%25C3%25A5rblomma-av-lila-krokus-image103562477&tbnid=_25zdn_F6q4YcM&vet=12ahUKEwjohbH-0LXwAhUMwioKHeB3DPYQMygregUIARDIAg..i&docid=uMgMIBpPNsmZbM&w=800&h=534&q=v%C3%A5rblomma&safe=strict&ved=2ahUKEwjohbH-0LXwAhUMwioKHeB3DPYQMygregUIARDIAg
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