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Länk: Dokument och vägledning inom hälso- och
sjukvård - för utförare - Örebro kommun - fördjupning
Trycksår OBS!
Riskbedömning - Behandlingsplan - Utbildning

Palliativ vård

Med anledning av två pågående utredningar om vårdskada
trycksår vill medicinskt ansvariga uppmärksamma Er på
följande:
1. Riskbedömning avseende trycksår ska göras så fort
situationen kräver det – dvs vid förändrat och försämrat
hälsotillstånd, tex. vid feber, sängläge, minskat intag av
vätska, mm.
2. Behandlingsplan – vårdplan - ska upprättas vid bedömd
risk med tydliga instruktioner och åtgärder som
regelbundet ska följas upp av teamet.
3. Trycksår är en vårdskada och ska rapporteras som en
avvikelse och utredas.
4. Kompetens: här tipps om ny utbildning från Region
Skåne som finns på kunskapsportalen.

Hemsidan för riktlinje, rutin och metodstöd för palliativ vård
är uppdaterad med rubrik för varje dokument och bilagor.
Revidering av rutin sjuksköterskans ansvar i palliativ vård
kommer att göras under hösten 2019.
Dokumentation palliativ vård
Utbildningsansvarig i Treserva och Palliativ vårdsamordnare
har haft utbildningar - Steg 4 i HSL-dokumentation i
palliativ vård - under januari till maj 2019 för
implementering av den nya versionen. I den nya versionen
under palliativ vård sen fas har följande punkter tillkommit:
Palliativ vak: När palliativ vak är bedömt och planerat
dokumenterar sjuksköterska beslutet om palliativ vak som
planerad åtgärd i vårdplan sen fas och fördela åtgärden till
baspersonal enligt instruktion i metodstödet.
Uppföljningssamtal: Sjuksköterska dokumentera i vårdplan
att närstående har erbjudits uppföljningssamtal och tackat ja
eller nej innan vårdplan avslutats.

https://vardgivare.skane.se/kompetensutveckling/utbildningar/webb/att-forebygga-trycksarundernaring-och-fall-i-slutenvarden

Örebro kommun
Myndighetsavdelningen
orebro.se

Statistik palliativ vård
Alla dödsfall oavsett om personen har varit inskriven i
allmän palliativ vård eller inte ska registreras i Svenska
palliativregistret. Statistik palliativ vård från svenska
palliativregistret för andra kvartal 2019 kommer att
skicka till avdelningschefer efter semesterperioden.

019-21 10 00, Servicecenter

NR. 5 • NYHETSBREV FRÅN MAS/MAR • DATUM MÅNAD ÅR

Felanmälan via app

Nu under har centrum för hjälpmedel
(CFH) utökat möjligheterna att lämna
en felanmälan.
Förutom att felanmälan kan göras
direkt över telefon med kundtjänst eller
via deras hemsida kan man nu också ladda ner den nya
appen ”Felanmälan hjälpmedel”. I appen finns möjlighet
att bifoga bilder på felet vilket kan vara en god hjälp för
den som ska planera reparationen. Appen är tänkt att
kunna användas av både förskrivare och patienter.

Hygien

Riktlinjen för Stickskada eller annan händelse med risk
för blodsmitta är reviderad och finns på Smittskydd och
vårdhygiens hemsida under vårdhygieniska riktlinjerKlicka här så kommer du till aktuellt dokument.
Skriva intyg

Inom kort kommer en reviderad riktlinje för
intygsskrivning för legitimerad personal.

Utbildning HSL-dokumentation Treserva

I dag finns ruin för 4 obligatoriska utbildningssteg för
Hälso- och sjukvårdsdokumentation i Treserva:
Steg 1: Arbetsplatsförlagd introduktion med handledning
för nyanställda arbetsterapeuter och sjuksköterskor
Steg 2: Vårdprocessen i Treserva – efter ca en månad
Steg 3: Individuella vård och omsorgsprocessen och
vårdplaner – inom sex månader.
Steg 4: Repetition/fördjupning utifrån nyheter och
identifierat behov.
Steg 2 som E-guide from 1/9
Från och med 1 september kommer hela steg 2 att finnas
som e-guide. Checklista som stöd för genomgången
kommer.
Exempel på de olika filmerna är:
• Byta utförare i vårdplan
• Skapa vårdplan, fördela planerad åtgärd
• Avsluta vårdåtagande
• Sök patient
Bra för alla att repetera och gå igenom!

Dokumentation

Efter tidigare journalgranskningar har vi identifierat
brister i dokumentationen
Vi vill påminna er om att:
• alltid skriva vårdplaner för varaktiga åtgärder
• göra uppföljningar
• Återkalla inaktuella åtgärder innan nya skapas
1På

orebro.se hittar du dokument och vägledning, riktlinjer
och rutiner för Hälso- och sjukvård i Örebro kommun.
Direktlänk till sidan
Örebro kommun
Myndighetsavdelningen
orebro.se
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