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Länk: Dokument och vägledning inom hälso- och
sjukvård - för utförare - Örebro kommun - fördjupning
Egenkontroller för Hälso- och sjukvård under
hösten
Utifrån identifierade brister beskrivna i
patientsäkerhetsberättelsen 2017 har MAS/MAR i dialog
med förvaltningschefer och verksamhetschefer valt att
fördjupa uppföljning under hösten 2018 av följsamhet till
aktuella riktlinjer inom områdena:
- Basal hygien
- Dokumentation
- Avvikelsehantering
Under hösten ska egenkontroller genomföras per
område av samtliga enheter med:
- Analys av egenkontroller och avvikelser.
- Sammanställning av handlingsplaner för genomförda
och pågående/planerade åtgärder för identifierade
brister. Information och material har skickats ut.
Ny avvikelsemodul och riktlinje i oktober
I oktober kommer en ny avvikelsemodul att lanseras
tillsammans med en reviderar riktlinje för Avvikelser,
Klagomål och Synpunkter. En e-guide kommer att finnas
tillgänglig under oktober.
Kvalitetsmöte för läkemedelshantering och
granskning av läkemedelsförråd
Kvalitetsmöte och granskning av förråd syftar till en
övergripande genomgång av läkemedelshanteringen på
enheterna. Inom Förvaltningen för funktionshindrade
kommer vi i år ha fokus på följande områden: Vårdplan
för läkemedelshantering, förvaring av läkemedel,
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nyckelhantering, narkotikakontroll och enhetens lokala
rutin. Enhetschef för de berörda enheterna har fått
separat utskick om detta via mail.

Palliativ vård

Utbildning i palliativ vård för nyanställda
sjuksköterskor i Örebro kommun är planerad den
2018-11-29 och anmälan via kompetensportalen kommer
att vara tillgänglig under vecka 36.
Svenska palliativregistret
På Svenska palliativregistret finns nu statistik för
inrapporterade dödsfall från 2018-01-01 i den nya
portalen för hela Örebro kommun. Resultat gällande
kvalitetsindikatorer för varje enhet är inte klar än. Enligt
Svenska palliativregistret kommer sammanställning av
resultat för enheterna att bli klar under hösten.
Utbildningar under hösten
Flera bra utbildningar anordnas av Region Örebro län
under hösten. Håll koll via kompetensportalen! Här ett
exempel: Utbildning svårläkta sår för sjuksköterskor
och undersköterskor, kostnadsfri:
4 oktober kl 13.00 – 16.30 Lokal: USÖ/Bhuset/Bohmanssonsalen

Ny MAR
Den 14 augusti började Hanna Schwager som ny
medicinskt ansvarig för rehabilitering i Örebro kommun.
Hanna tar över efter Inga Blomstrand som gick i pension
i maj. Hanna har arbetat som arbetsterapeut sedan 2004
och i Örebro kommun sedan 2007. Nu senast har hon
haft uppdraget som projektledare för den nya lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård.
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1På orebro.se hittar du dokument och vägledning, riktlinjer och rutiner för Hälso- och sjukvård i Örebro kommun.
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