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LOU 
Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster ska 
ersättas av ett system med upphandling av utförare, på 
samma sätt som man idag har för vård- och 
omsorgsboenden i kommunen. Även hälso- och 
sjukvårdstjänster (hemsjukvården), nattverksamheten 
och besvarande av trygghetslarm kommer att 
upphandlas. Det beslutade kommunfullmäktige den 21 
mars 2018. Mer information finns att läsa HÄR. 
Information till medborgare finns HÄR.  
 

 
Värmeböljan i fjol var ansträngande för 
socialtjänsten och kommunala hälso- och 
sjukvården  
 

Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården 
är en viktig del av svenska samhällets beredskap. En ny 
rapport1 beskriver erfarenheter om krisberedskap och 
krishantering under 
värmeböljan 
sommaren 2018 för 
särskilt sårbara 
grupper inom 
verksamheterna. 
Den ger också 
kunskap om 
krisberedskapens 
organisation, metod 

                                           
1 Krisberedskap i socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård 
2018, Socialstyrelsen 

för krishantering och de krissituationer som 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården 
behöver ha beredskap för.  
 
På Hälso- och sjukvård-utförare finns under rubriken 
Värmebölja vägledning med metodstöd för hur ni i 
verksamheten behöver ha beredskap inför en värmebölja 
men också vad ni kan göra vid en värmebölja.  
Kunskap – Beredskap - Handlingsplan 
 
Beredskap vid värmebölja är Folkhälsomyndighetens 
hemsida för nationell vägledning. Här finns bland annat:  

• Hälsoeffekter av höga temperaturer – 
kunskapssammanställning 

• Att hantera hälsoeffekter av värmeböljor – 
Vägledning till handlingsplaner 

• Planera vård och omsorg inför värmebölja 

• Råd vid värmeböljor. Särskilda råd till läkare, 
sjuksköterskor och annan legitimerad personal 

• Råd vid värmeböljor till personal inom vård och 
omsorg 

• Hantera värmeböljor – information om risker och 
praktiska råd till personal inom vård och omsorg 

 
En webbutbildning 
finns framtagen 
som riktar sig till 
vårdpersonal. 
 
OCH bildbank 
som här……med 
tips! 
 
 
 

http://www.orebro.se/4.5787f283159daa7a96c3372.html
http://www.orebro.se/4.5787f283159daa7a96c3372.html
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/valfrihetssystem/omvardnad-utforare/nytt-valfrihetssystem-for-omvardnadstjanster---for-utforare.html
https://www.orebro.se/omsorg--stod/aldre/hjalp--stod-i-hemmet---hemvard-hemtjanst/omvardnad-i-hemmet/nytt-valfrihetssystem-for-omvardnad.html
mailto:https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/beredskap-vid-varmebolja/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsoeffekter-av-hoga-temperaturer-en-kunskapssammanstallning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsoeffekter-av-hoga-temperaturer-en-kunskapssammanstallning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/att-hantera-halsoeffekter-av-varmeboljor-vagledning-till-handlingsplaner/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/att-hantera-halsoeffekter-av-varmeboljor-vagledning-till-handlingsplaner/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/planera-vard-och-omsorg-infor-varmeboljor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rad-vid-varmeboljor-sarskilda-rad-till-lakare-sjukskoterskor-och-annan-legitimerad-personal/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rad-vid-varmeboljor-sarskilda-rad-till-lakare-sjukskoterskor-och-annan-legitimerad-personal/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rad-vid-varmeboljor-till-personal-inom-vard-och-omsorg/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rad-vid-varmeboljor-till-personal-inom-vard-och-omsorg/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hantera-varmeboljor-information-om-risker-och-praktiska-rad-till-personal-inom-vard-och-omsorg/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hantera-varmeboljor-information-om-risker-och-praktiska-rad-till-personal-inom-vard-och-omsorg/
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Att vara beredd är ett gemensamt ansvar 
och planering behövs! 
 

Palliativ vård 
Rutin för sjuksköterskans ansvar vid palliativ vård 
revideras just nu och beräknas vara klar inför sommar 
2019. 

 

Behörighet till Senior alert beställs av 
enhetschef 
Vill påminna om att det är anställande enhetschef som 
beställer behörighet till kvalitetsregistret Senior alert av 
systemstöd via intranätet: 
 
Start/Service & stöd/E-tjänster, blanketter och 
mallar/Beställning, behörighet 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1På orebro.se hittar du dokument och vägledning, riktlinjer och rutiner för Hälso- och sjukvård i Örebro kommun.  
Direktlänk till sidan 
 

http://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---utforare/dokument--vagledning-inom-halso---sjukvard.html

