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Nyhetsbrev Juni - 2020

Egenkontroll- Stöd i arbetet med basala
hygienrutiner

Prenumeration Nyhetsbrev

Socialstyrelsen har utarbetat ett arbetsmaterial som riktar
sig till chefer inom kommunal vård och omsorg.
Materialet ger förslag på hur man kan arbeta för att få
följsamhet till basal hygien genom att reflektera kring
basal hygien, identifiera risker och på så sätt skapa
följsamhet till basal hygien.

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
Pandemin kan påverka beredskapen vid
värmebölja

Värmeböljor kan innebära en ytterligare påfrestning på
en redan ansträngd situation. Beredskap för värmebölja
behövs för att minimera hälsoeffekterna av värmestress i
befolkningen.
I rådande situation kring covid-19 behöver åtgärder och
rutiner för värmebölja ses över och anpassas så att de
även följer råden för minskad smittspridning. Vad
behöver just ni i er verksamhet vidta för åtgärder?
Se information från Folkhälsomyndigheten - Förbered
för en sommar med både värmebölja och Beredskap vid
värmebölja.
Råd vid extra behov av vätska
Vatten är ett väsentligt näringsämne för många
funktioner i kroppen. Vid helt uteblivet vätskeintag
överlever man bara några dagar.
Det är därför särskilt viktigt att vara uppmärksamma på
intaget av vätska genom mat och dryck under
värmeböljor samt när personer drabbas av feber,
influensa, matförgiftning, kräkningar diarré och calicivirus (vinterkräksjuka).
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Länk: Stöd i arbetet med basala hygienrutiner
Medicinskt ansvariga råder verksamheterna till att arbeta
med detta material som årets egenkontroll inom basal
hygien.
Ny riktlinje för systematiskt patientsäkerhetsarbete

Syftet med den nya riktlinjen är att beskriva och ge ett
stöd till verksamheterna att arbeta systematiskt med
patientsäkerhetsarbete genom riskanalyser,
egenkontroller och avvikelser.
OBS! I samband med denna riktlinje har även en ny box
skapats på hemsidan som heter systematiskt
patientsäkerhetsarbete.
Rapport om verksamhetens
patientsäkerhetsarbete 2020

Verksamheten ska sammanställa en beskrivning av det
gångna årets patientsäkerhetsarbete med en analys av
identifierade brister, de åtgärder man genomfört och
resultat man uppnått. Sammanställningen ska grunda sig
på resultat från riskanalyser, egenkontroller,
kvalitetsgranskningar, jämförelser i kvalitetsregister och
analys av avvikelser.
Rapporter ska vara medicinska ansvariga tillhanda
31 oktober.
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Nytt - Avvikelsehanteringen till och från regionen
uppdaterat

Screening vid flytt till särskilt boende för
äldre/korttidsboende

Avsnittet om avvikelsehantering mellan Regionen och
Örebro kommun i riktlinjen Avvikelser, Klagomål och
synpunkter är uppdaterat. Felaktigheter är rättade i
riktlinjen och nytt försök till tydligare beskrivning av vem
som gör vad.
Uppdaterad riktlinje finns på hemsidan med aktuella
bilagor.

Rekommendationer från Svenska rådet för hjärtlungräddning med anledning av covid-19
(Coronavirus)

Information från palliativ vårdsamordnare

Gällande närstående som vill vaka eller besök den
döende vill vi påminna om “ Riktlinje Vårdhygieniska
riktlinjer vid vård av misstänkt och konstaterat fall av
Covid 19 inom kommunal vård”.

Dessa rekommendationer gäller för hälso- och
sjukvårdspersonal som vårdar patienter med misstänkt
eller bekräftad smitta av covid-19 och som kan behöva
utföra HLR på dessa patienter. Rekommendationerna
gäller både för personer som arbetar i hälso- och
sjukvården på sjukhus och prehospitalt i ex.
ambulansverksamheten.

Ny Riktlinje- Arbetssätt för säkra förflyttningar

Alla vikarier och nyanställda som ska arbeta med
vårdnära arbete ska enligt vårdgivaren genomgå och få
intyg i introduktionsutbildning i manuella förflyttningar
och lyftkörkort. På detta sätt säkerställer arbetsgivaren
patientsäkerheten och arbetsmiljön. Riktlinjen beskriver
även hur verksamheten ska hantera omständigheter som
gör att en medarbetare inte gått utbildningen eller inte
blir godkänd.

Vi vill passa på att önska alla
en skön sommar!

Riktlinje rehabilitering covid-19

Ny riktlinje för patienter som har behov av rehabilitering
efter att drabbats av covid-19 kommer att publiceras 18
juni.
Covid-19 – hemsidan och riktlinjen

För frågor om smitta, provtagning, behandling av covid19, sök information i första hand på Regionens hemsida
Coronaviruset / covid-19 för vårdgivare, för vårdgivaren
Örebro kommuns styrdokument sök på sidan Hälso- och
sjukvård – för vårdgivare/riktlinjer och rutiner/Covid19, där länkar finns och en Riktlinje med samlad
information om styrdokument som är aktuella.
Nationell strategi med utökad provtagning för att
minska smittspridning. NU ska både vårdtagare och
personal testas för covid-19, se länkad information.
Smittspårning vid positivt fall av covid-19 bland
vårdtagare på särskilt boende för äldre
Även screening inför flytt till boenden ska göras, se länk:
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