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Nyhetsbrev Mars
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
Coronapandemin

Vårdhygien har uppdaterat riktlinjen Covid-19
misstänkt och bekräftat fall, vårdhygienisk riktlinje
kommunal vård och omsorg. I riktlinjen har texten om
aerosolgenererande procedurer ändrats och exempel på
aerosolgenerande procedurer som är relevanta för
kommunal vård finns. Du hittar riktlinjen här:

PPM-BHK

Under vecka 11 och 12 pågår PPM-BHK mätningen. All
information om PPM-BHK finns i box: Egenkontroller
och systematiskt patientsäkerhetsarbete. Resultat från
mätningen ska senast 18/4 vara registrerade i databasen,
använd följande inloggningsuppgifter:
Användarnamn: Örebrokommun
Lösenord: Örebro142
Träningsmadrass på Centrum för Hjälpmedel

Nu kan alla som har behov av att i praktiken öva på att
installera behandlande madrass hos patient få göra det på
Centrum För Hjälpmedel.
Se länk för att komma till Region Örebro läns
vårdgivarwebb där också annan information om
madrasser. Du kommer till hemsidan här
Texten nedan är urklipp från sidan:

Utökad testning vid smittspårning
Symtomfria personer som är nära kontakt till en smittad
ska provtas i samband med smittspårning. Avgränsning
kring vilka som är nära kontakter görs som tidigare i
samband med smittspårning, Mer info se:
• Smittspårningsrutin på Smittskydds webbplats
• Nyhetstext på Smittskydds webbplats
Vaccineringen mot covid-19
Allt som rör vaccination mot covid-19 för dig som
vårdgivare finns även på regionen Örebro läns
vårdgivarwebb. Länk: Vaccination mot covid-19
Det finns en del missuppfattningar och desinformation i
ämnet som kan leda till oro och missförstånd.
Läkemedelsverket bemöter och förklarar ett antal vanliga
påståenden-Läkemedelsverket om vanliga påståenden om
vaccinerna
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Instruktionsfilm om syrgaskoncentratorer

Palliativ vårdsamordnare

Instruktionsfilm om hur man
hanterar hemsyrgaskoncentratorer finns på regionens
vårdgivarwebb- använd denna länk:

Behov av uppföljning inskrivning i palliativ vård för
personer som fått beslutet under pandemin
Palliativ vårdsamordnare och MAS har tagit emot
synpunkter och klagomål från närstående om hur
inskrivning i palliativ vård har gått till inom hemsjukvård
och på vård- och omsorgsboende.

Stöd vid läkemedelshantering:

Tips! Nu finns en bra app som man kan ladda ner i
telefonen och få stöd vid läkemedelshantering. Man kan
söka på aktuellt läkemedel och läsa om tabletter får delas
eller krossas. Länk till sidan

Glad Påsk!

Med anledning av detta har vi gått ut med information
till verksamheterna i den kommunala hälso- och
sjukvården om behovet av att följa upp inskrivning i
palliativ vård för alla som blivit inskrivna under
pandemin. Detta behöver göras i samverkan med
primärvården.
Sjuksköterskor inventerar vilka personer som fått ett
palliativt beslut utan läkarens kliniska bedömning,
brytpunktssamtal och informerande samtal med patient
och närstående om vårdens inriktning och mål och
meddelar ansvarig läkare på primärvården.
Palliativ vård

Planerade digitalt utbildning i palliativ vård vår 2021 för
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, chefer inom hemvård,
FSI och vårdboenden samt palliativa
ombud. Datum finner ni och anmälan görs via
kompetensportal
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