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Nyhetsbrev November- 2020 

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 

  
Coronapandemi-covid-19 

Det är nu ett allvarligt läge med en snabb utveckling av 
fler Covid-positiva fall både inom kommunal vård och 
omsorg och i övriga samhället. Antalet inlagda på 
sjukhus ökat. De lokala allmänna råd som infördes 3/11 
är nödvändiga för att försöka få stopp på den oroande 
utvecklingen av coronapandemin. Utifrån det ökade 
smittläget: 

− Aktiveras länssamverkan. Förstärkt samverkan har 

återupptagit regelbundna möten och planerar att 

varje vecka ge ut nyhetsbrev “Veckans viktiga om 

covid-19".  

− Covid-19 korttidsplatser öppnar igen.  

− Vårdhygien uppmanar verksamheten att 

använda dokumentet: Handlingsplan för 

särskilda boenden inför utbrott av smittsamma 

sjukdomar. Extra viktigt då det pågår 

smittspridning av Covid-19 samtidigt med säsong 

för både influensa och Calicivirus. Dokumentet 

återfinns på vårdhygiens sida eller med hjälp av 

ovanstående länk.  

− Uppdaterat dokument om Covid-19 

behandling i hemsjukvård och inom särskild 

boendeform- Covid-19 behandling i hemsjukvård 

och VOBO 

− Nya rutiner kommer inom kort om möjlighet till 

syrgas-behandling inom särskild boendeform och 

om hur det ska hanteras. 

Följande vårdhygieniska riktlinje/dokument har 

uppdateras: 

Användning av visir eller munskydd vid vård och omsorg 

– extra åtgärd för att minska smittspridning av covid-19 

från personal till alla vårdtagare och patienter -

Uppdaterad 4/11. Riktlinjen har ändrats så att 

användning av visir eller munskydd gäller alla 

vårdtagare och patienter vid all ansiktsnära vård- 

och omsorg inom 1 meter. Tidigare rekommendation 

har varit att använda visir eller munskydd vid vård av 

äldre som fyllt 70 år men nu utökas denna 

rekommendation till att gälla all ansiktsnära vård och 

omsorg oavsett ålder.  
 

Vårdhygieniska riktlinjer vid vård av misstänkt och 

konstaterat fall av Covid-19 inom Kommunal vård-

Uppdaterad 6/11. Riktlinjen har ändrats så att både 

munskydd och visir alltid ska användas vid vård av 

misstänkt smittade och konstaterat smittade. 

Förutom detta så har utseendet på riktlinjen ändrat så att 

den följer samma mall som vårdhygiens övriga 

vårdhygieniska riktlinjer. 
 

Filmen Skyddsutrustning när du vårdar patient med 

covid-19 är uppdaterad. Den är 3 minuter och handlar 

om vilken typ av skyddsutrustning som ska användas och 

hur den tas på och av. Medicinskt ansvariga råder 

personal att inför varje arbetspass ta del av filmen. 
 

Smittspårning vid covid-19, punkt 4a avseende 

hantering vid konstaterad smitta hos personal ska inom 

kort uppdateras av vårdhygien.  

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://www.regionorebrolan.se/Files-sv/USO/Kliniker_enheter/Laboratoriemedicin/SmittHyg/Hyg_doc/Handlingsplan-s%c3%a4rskilda-boenden-smittsamma-sjukdomar-utbrott-formul%c3%a4r-20190221.docx
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/USO/Kliniker_enheter/Laboratoriemedicin/SmittHyg/Hyg_doc/Handlingsplan-s%c3%a4rskilda-boenden-smittsamma-sjukdomar-utbrott-formul%c3%a4r-20190221.docx
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/USO/Kliniker_enheter/Laboratoriemedicin/SmittHyg/Hyg_doc/Handlingsplan-s%c3%a4rskilda-boenden-smittsamma-sjukdomar-utbrott-formul%c3%a4r-20190221.docx
https://www.regionorebrolan.se/Platina/Rutiner/Covid-19%20behandling%20i%20hemsjukv%c3%a5rd%20och%20VOBO.657228.pdf
https://www.regionorebrolan.se/Platina/Rutiner/Covid-19%20behandling%20i%20hemsjukv%c3%a5rd%20och%20VOBO.657228.pdf
https://www.regionorebrolan.se/Platina/Riktlinjer/V%c3%a5rdhygienisk%20riktlinje%20Anv%c3%a4ndning%20visir%20eller%20munskydd%20vid%20v%c3%a5rd%20och%20omsorg%20.658555.pdf
https://www.regionorebrolan.se/Platina/Riktlinjer/V%c3%a5rdhygienisk%20riktlinje%20Anv%c3%a4ndning%20visir%20eller%20munskydd%20vid%20v%c3%a5rd%20och%20omsorg%20.658555.pdf
https://www.regionorebrolan.se/Platina/Riktlinjer/V%c3%a5rdhygienisk%20riktlinje%20Anv%c3%a4ndning%20visir%20eller%20munskydd%20vid%20v%c3%a5rd%20och%20omsorg%20.658555.pdf
https://www.regionorebrolan.se/Platina/Riktlinjer/V%c3%a5rdhygieniska%20riktlinjer%20vid%20v%c3%a5rd%20av%20misst%c3%a4nkt%20och%20konstaterat%20fall%20av%20Covid-19%20inom%20Kommunal%20v%c3%a5rd.646210.pdf
https://www.regionorebrolan.se/Platina/Riktlinjer/V%c3%a5rdhygieniska%20riktlinjer%20vid%20v%c3%a5rd%20av%20misst%c3%a4nkt%20och%20konstaterat%20fall%20av%20Covid-19%20inom%20Kommunal%20v%c3%a5rd.646210.pdf
http://streamio.com/api/v1/videos/5e874cd56f8d8d1c6c000001/public_show?player_id=59eed3d56f8d8d20b5000001
http://streamio.com/api/v1/videos/5e874cd56f8d8d1c6c000001/public_show?player_id=59eed3d56f8d8d20b5000001
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Mikrobiologi1/Coronavirus/Coronavirus-info-till-vardgivare/Handlaggning-coronafall/Smittsparning-vid-covid-19/Smittsparning-av-nara-kontakter/
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Behandlande madrasser 

Journalgranskning av behandlande madrasser som 
genomfördes sommaren 2019 och sammanställdes i 
våras. Granskning visade att det troligen inte är rätt 
patient som får rätt madrass i rätt tid.  
 
Frågan är vad sjuksköterskorna i kommunal verksamhet 
behöver för stöd i förskrivningsprocessen av 
behandlande madrasser. En enkät kommer att skickas ut 
till alla sjuksköterskor inom kort.  
 

Vaccination av säsongsinfluensa  

Vaccination av riskgrupper pågår för fullt. De som inte 

tillhör riskgrupp ska vaccineras som beslutat i början av 

december. 

Då det finns både personal och patienter med covid-19 

smitta är det viktigt att tänka på följande: 

− Både den som vaccinerar och den som 

vaccineras ska vara symtomfria. 

− Sjuksköterska ställer kontrollfrågor innan hen 

går in till patienter i riskgrupp. 

− Den som ger vaccin använder både munskydd 

och visir. 

− Dessutom kan man försöka minimera antalet 

personer som träffar patienter i riskgrupp genom 

att ordinarie sjuksköterska ger vaccination.  

Utbildningarna om KOL och Diabetes 

Påminnelse till alla sjuksköterskor att anmäla sig till 
Apoteket AB´s webb utbildningarna om KOL och 
Diabetes i december. Klicka in på kompetensportalen så 
hittar ni dem där! 

 

Information om intygsskrivning 

Från och med idag behöver man inte signera sina intyg 
med underskrift. Mall som finns i Dokumenta ska 
användas så att alla uppgifter finns med på intyget som 
krävs. Det möjliggör att kunna lämna ut intyg till 
patienter oavsett om den leg personal som skrivit intyget 
finns på plats. Reviderad riktlinje finns i 
boxen ”Journalföring och hantering av personuppgifter”  

Samtycke till Informationsöverföring HSL till annan 

person  

Medicinskt ansvariga får många frågor kring att lämna ut 
journalkopia till patient men även till närstående.   
Utgångspunkten inom hälso- och sjukvården är 
att patienten ska få information om sitt 
hälsotillstånd samt få del av sin journal om hen så 
önskar. Om informationen inte kan lämnas till 
patienten, kan den i stället lämnas till en närstående om 
samtycke finns.  
Arbetsterapeuter och sjuksköterskor ska därför alltid vid 
nytt vårdåtagande fråga om den enskilde samtycker till 
att information om hälsotillståndet lämnas till andra 
personer (namngivna närstående) eller om patienten vill 
begränsa informationsöverföringen. Viktigt att ha en 
dialog med patienten om vilken typ av 
information hen vill ge samtycke till.   
 
Exempel, Det är ok att ansvarig sjuksköterska svarar på 
frågor om mitt hälsotillstånd vid besök 
och telefonkontakt, men patienten vill inte att närstående 
får del av min journal. Det är också viktigt att dessa 
närstående är namngivna. Det måste tydligt framstå i 
dokumentationen.   

  
Närstående kan då ta del av uppgifter om den enskildes 
hälsotillstånd, om det inte skulle kunna medföra men 
för patienten. 
 
Samtycke gäller även efter personens död. När 
närstående efterfrågan utskrift av patientjournal krävs det 
alltså att samtycke finns sedan tidigare. Vi vill därför 
uppmana alla att uppdatera sina aktuella patienters 
samtycken.  
 

Palliativ vård    

Utbildningar i palliativ vård som är bokat kommer att 
genomföras digitalt istället för fysiskt. Anmälan görs som 
vanlig via kompentensportal. Palliativ vårdsamordnare 
skickar inbjudan via teams.  
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


