
 

 

 

019-21 10 00, Servicecenter 

NR. 1 • 2021• MAS • MAR 

 

Örebro kommun 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

orebro.se 

Februari 2022. 

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 nedan. För att 
prenumerera på Nyhetsbrev och få uppdateringar av 
nya riktlinjer kan man anmäla sig längst ner på sidan.  
Dokument och vägledning inom hälso- och  
sjukvård – för vårdgivare 
 

Nationell mätning av PPM-BHK  
Nästa tillfälle för nationell punktprevalensmätning 
av följsamheten till basala hygienrutiner och 
klädregler (PPM-BHK) för regioner och kommuner 
sker vecka 11 och 12 men då alla våra verksamheter 
har ett svårt och ansträngt bemanningsläge har 
medicinska ansvariga valt att inte ta med den 
nationella mätningen i årets obligatoriska 
egenkontroller. Medicinska ansvariga planerar 
istället för en mätning under hösten 2022.    

  
Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering  
I år kommer kvalitetsgranskning ske av kommunens 
akut och buffertförråd under våren med planerad 
start 26/4. Mer information kommer att skickas ut 
till berörda. Detta innebär att inom Förvaltningen 
för sociala insatser ersätts tidigare granskningar och 
kvalitetsmöten med stickprovskontroll som 
sjuksköterska utför enligt reviderad riktlinje för 
läkemedelshantering.  

  
 
 

Flödesscheman gällande testning och karantän  
Regionen har sammanställt flödesscheman gälland 
testning och karantän för kommunal personal samt 
tips på användbara länkar. Du hittar dokumenten 

här: Samverkan region - kommuner • Vårdgivare 

Region Örebro län (regionorebrolan.se)  
Observera att dokumentet snabbt kan bli inaktuellt 
och att det inte ersätter några riktlinjer, rutiner eller 
rekommendationer. Men förhoppningsvis kan det 
ge en enkel överblick.  
 

Patientsäkerhetsberättelsen 2021 

Nu finns det möjlighet att ta del av och läsa 
patientsäkerhetsberättelsen 2021 i sin helhet. Den är 
publicerad på sidan Hälso- och sjukvård – för 
vårdgivare.  
Berättelsen sammanfattar Örebro kommuns arbete 
med patientsäkerhet under året och är sammanställd 
av medicinskt ansvariga.  
 
I patientsäkerhetsberättelsen ska bland annat 
följande framgå:  

- hur man har arbetat med patientsäkerhet 
under året 

- vilka åtgärder som har vidtagits 
- vilka resultat som har uppnåtts 
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