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Nyhetsbrev 11 

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 

  
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.  

 

 

 

Nya styrdokument 

En riktlinje har reviderats och två nya har fastslagits. 

• Riktlinjen Samverkan, informationsöverföring och 

sekretess  

• Riktlinje Hälso- och sjukvårdsprocessen (ny) 

• Riktlinje Hälso- och sjukvårdsdokumentation (ny) 

Ni som prenumererar på uppdateringar som gäller hälso- och 
sjukvård har fått ett utskick med en beskrivning av 
styrdokumenten och vilka styrdokument som också tagits bort 
till följd av de nya. 

Verksamheterna ansvarar för att ta del av nya och reviderade 
styrdokument och säkerställa följsamhet till dem. En del i detta 
arbeta är att upprätta lokala rutiner, vilka som ska finnas 
tydliggörs längst bak i riktlinjerna. Det finns en film publicerad 
på hemsidan om de två nya riktlinjerna som alla chefer bör ta 
del av och som är ett stöd i implementeringsarbetet. Den ligger 
under boxen Hälso- och sjukvårdsprocessen. Vid frågor och 
funderingar, ta kontakt med medicinskt ansvariga. 

 

Ökat antal fall med calicivrus (vinterkräksjuka) 

Det sker en ökning av antalet calicifall. 
Riktlinjen ”Virusorsakad gastroenterit kommunal vård, 
vårdhygienisk riktlinje” har uppdaterats med ett förtydligande 
angående provtagning, vård och behandling. Klicka på länk  

 

Metodstöd dokumentation av BPSD 

För ett tag sedan fastställdes reviderad riktlinje och nya rutiner 
för demenssjukdom och kognitiv svikt. För vårdgivaren 
Örebro kommun har Demensteamet nu tagit fram ett 
metodstöd som beskriver hur BPSD ska dokumenteras i 
Treserva. Den finns att ta del av på hemsidan (länk till boxen 
för demenssjukdom och kognitiv svikt) 

 

 

 

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/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/vardhygien/vardhygieniska-riktlinjer-kommun/?E-4-38657=38657#accordion-block-4-38657
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Palliativ vårdsamordnare informerar 

Nyhet från Svenska palliativregistret (SPR) angående 

Dödsfallsenkäten 

Svenska palliativregistret har publicerat en ny version av 
dödsfallsenkäten och den gäller från 2022-01-01. I den nya 
enkäten som innehåller 27 frågor har ett par frågor 
omformulerats eller tagits bort samt tillkommit några nya 
frågor utifrån den nya nationella vårdprogram exempelvis om 
det finns ett dokumenterat läkarbeslut att vården övergår till 
palliativ vård i livets slutskede och dokumentation i vårdplan i 
livets slutskede.   Den nya enkäten har fått bättre struktur på 
frågorna och förhoppningsvis blir det lättare att besvara. 
Enkäten finns på registrets hemsida och ska användas från och 
med första januari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


