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Längst ned på sida kan du prenumerera på nyhetsbrevet:
Hälso- och sjukvård – för vårdgivare

Ny riktlinje för remisshantering för legitimerad
personal
Varje vårdgivare inom hälso- och sjukvård ska ha
skriftliga direktiv och säkerställa att det finns riktlinjer för
hur remisser skall utformas och hanteras. Vår nya
riktlinje finns i fliken för journalföring och säker
hantering av patientuppgifter på hemsidan. Lokala
rutiner behöver upprättas.
Larmorganisation
På grund av förflyttning av larmhantering till
hemvårdsgrupperna har dessa riktlinjer och rutiner
uppdaterats.
- Upp från golv
- Förändrat hälsotillstånd
- Underhåll och felsökning av medicintekniska
produkter
- Instruktion vid akut fel på vårdsäng och
personlyft
Läs mer i flikarna förändrat hälsotillstånd och
medicintekniska produkter på hemsidan.
Webbutbildningen Palliation ABC
Efter genomgång av webbutbildningen Palliation ABC
och kunskapstestet ska lämnar personal diplomen till
enhetschef som registrerar i Personec . Kod
för registreing är samma som använts för registrering av
GRADE.

Örebro kommun
Myndighetsavdelningen
orebro.se

Palliativ vårdsamordnare
Vi har glädjen att informera om att palliativ
vårdsamordnare Shahin Kharaei kommer få en kollega
och rekryteringen av ny palliativ vårdsamordnare är klar.
Camilla Börjesson har tackat ja till tjänsten och börjar
den 24 februari. Camilla arbetar idag inom Region
Örebro Län och palliativa sektionen. Shahin och Camilla
kommer utgöra Örebro kommuns palliativa teamet och
finnas på Myndighetsavdelningen och enheten för
uppföljning.
Uppdraget som palliativ vårdsamordnare innebär att
samverka med Region Örebro län, handleda samt ge råd
och stöd till personal som bedriver palliativ vård,
säkerställa att kompetens kring palliativ vård i Örebro
kommun bibehålls och utvecklas, följa och återkoppla
med stöd av Svenska palliativ registret samt för patienter
inskrivna i avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
samverka med Region Örebro Län och utförare av
omvårdnad.
Statistik från Svenska palliativregistret
Från och med 2020 kommer palliativ vårdsamordnare att
skicka ut halvårsrapporter från Svenska palliativregistret.
Rapporterna kommer att skickas till enhetschefer i
början av april 2020, för perioden oktober 2019 till mars
2020 och andra rapporten kommer i oktober för
perioden april till
september 2020.
Om enhetschef vill har
enhetens statistik under
tätare intervall kan
sjuksköterska som är
palliativombud ta fram
resultat från Svenska
palliativregistret.
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