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Nyhetsbrev nr 5 

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 

  
Värmebölja  
Genom att förbereda verksamheten inför 
sommarvärmen går det att minska ohälsa och dödlighet 
orsakad av värmeböljor. Folkhälsomyndigheten har 
bland annat denna skrift som stöd för chefer:  Länk till 
skrift  
 
Fläktar och luftkonditionering  
Vårdhygien ger råd att fläktar bör undvikas i 
gemensamma utrymmen utifrån att användning kan öka 
smittrisken gällande covid-19. På enskilda vårdtagares 
rum kan fläktar däremot användas oavsett om personen 
har covid-19 eller inte. Fläkten bör då stängas av vid nära 
vård- och omsorgsarbete.   
Portabel luftkonditionering kan användas men det 
behövs bra rengöringsrutiner särskilt om den flyttas 
mellan olika vårdtagares rum. Följ tillverkarens 
anvisning.   
 
Se länk till FHM sida: Fläktar och luftkonditionering — 
Folkhälsomyndigheten  
Mer material finns i box Värmebölja.   

 

Coronapandemin  
Riktlinje Covid-19   
Medicinskt ansvariga har reviderat riktlinje Covid-19 för 
kommunal hälso- och sjukvård. Riktlinjen är ett 

övergripande styrdokument som hänvisar till att följa 
allmänna råd och gällande direktiv, exempelvis de 
vårdhygieniska riktlinjerna som Region Örebro län 
utarbetar. Ta del av riktlinjen i box: Covid-19.  
Provtagning för personal och testkit för covid-19    
Från och med den 24 maj finns lådor, där man kan 
hämta ett testkit för egenprovtagning, utanför samtliga 
vårdcentraler i länet. Vård-, omsorgs- och samhällsviktig 
personal uppmanas använda lådorna.   
 
Mer information om lådorna på 1177.se.  
 
Information om provtagning för personal på Region 
Örebro läns webbplats.  

  
Jobba innan legitimation  
Den som utbildar sig eller har en yrkesexamen men ännu 
inte fått legitimation kan börja arbeta i hälso- och 
sjukvården men får inte använda yrkestiteln eller utföra 
arbetsuppgifter som kräver legitimation eller särskilt 
förordnande enligt lagar och föreskrifter.  
 
En utbildad sjuksköterska som väntar på sin legitimation 
får endast arbeta som undersköterska och utföra 
arbetsuppgifter inom ramen för undersköterske-
kompetens och får inte ordinera åtgärder.  
 
En utbildad arbetsterapeut kan arbeta som rehabbiträde 
eller baspersonal med kompetens i rehabilitering men får 
inte själv ordinera rehabiliterande åtgärder. 
 
Läs mer om kontroll av legitimation vid anställning av 
legitimerad personal i box: ansvar i hälso- och sjukvården 

 

 

 

 

 

 

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.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a8551147a74e453f9bcab8878238606b/rad-varmebolja-plan-chefer-00926-2017-4.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a8551147a74e453f9bcab8878238606b/rad-varmebolja-plan-chefer-00926-2017-4.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/flaktar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/flaktar/
https://www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/provtagning-for-dig-som-ar-sjuk2/#section-130767
https://www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/provtagning-for-dig-som-ar-sjuk2/#section-130767
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/covid-19/provtagning/?E-2-32724=32724#accordion-block-2-32724
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/covid-19/provtagning/?E-2-32724=32724#accordion-block-2-32724


 

 

NR. 5• NYHETSBREV FRÅN MAS/MAR • 2021 

 

019-21 10 00, Servicecenter 
Örebro kommun 

Myndighetsavdelningen 

orebro.se 

Reviderad dokumentation om palliativ vård 

metodstöd   
Medicinskt ansvariga och palliativ vårdsamordnare har 
reviderat metodstöd för hur vårdplan palliativ vård ska 
dokumenteras utifrån den nya riktlinjen. Namn för 
vårdplansmall i verksamhetssystemet är också 
uppdaterad. I stället för vårdplan sen fas används 
vårdplan i livets slutskede.   

  
Höstens utbildningstillfällen från Apoteket AB  
 
Fortbildning för sjuksköterskor med 
förskrivningsrätt  
INNEHÅLL: Behandlingsrekommendationerna inom 
terapiområdena allergi och hud med fokus på torr hud 
och eksem.   

 
TIDPUNKT: 7 september kl. 13-15   
UTBILDARE: Anna Printzell, Apoteket AB.  
LOKAL: Digitalt via teamslänk. Länk kommer efter 
anmälan.   
  
Fortbildning för sjuksköterskor - repris på vårens 
utbildning  
INNEHÅLL:  Läkemedel vid livets slutskede.   
TIDPUNKT: 13 september kl. 13-15 och 20 september 
kl. 13-15   
UTBILDARE: Eva Wärmling, Apoteket AB.   
LOKAL: Digitalt via teamslänk. Länk kommer efter 
anmälan.  
  
Anmälan till utbildningarna sker via 
kompetensportalen för kommunanställda och 
för privatanställda via länk som skickas ut via Eget val.  

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


