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Länk: Dokument och vägledning inom hälso- och
sjukvård - för utförare - Örebro kommun - fördjupning
Nu har patientsäkerhetsberättelsen 2017
presenterats i samtliga nämnder.
Dokumentet visar på en otydlig styrning och ledning i
organisationen. Nämnder, verksamhetschef och ledning
behöver i dialog med medicinskt ansvariga skapa ett
strukturerat och systematiskt arbetssätt för
patientsäkerheten genom att analysera egenkontroller,
riskanalyser och avvikelser på enhetsnivå och
övergripande nivå.
Rutiner för informationsöverföring mellan enheter,
personalgrupper och arbetspass har blivit otydliga.
Teamarbetet brister. Svårigheter att rekrytera och behålla
personal medför brister i kontinuitet och kvalitet.
Det saknas en samordnande organisation för
kompetensutveckling och en sammanhållande funktion
och struktur för de internutbildare som finns i
kommunen (förflyttningsinstruktörer, utbildare i HSL
dokumentation, instruktörer i kliniskbedömning,
instruktörer i första hjälpen till psykisk hälsa). Resultatet
är att många internutbildare aldrig utbildar och att många
utbildningsplatser inte utnyttjas. Det är varken
kostnadseffektivt eller patientsäkert.

Palliativ vård
Röd pärm
Röd palliativ hemmapärm ska gälla för alla som blir
inskriven i allmän palliativ vård i Örebro kommun.
I hemsjukvården har sjuksköterska sedan tidigare använt
röd palliativ hemmapärm för personer som blir inskriven
i palliativ vård. Palliativ vårdsamordnare och MAS har
beslutat att röd palliativ hemmapärm ska användas på
alla enheter. Detta utifrån ett behov av att tydliggöra och
säkerställa information kring beslut om palliativ vård.
Innehållsförteckning röd pärm
Innehållsförteckning röd pärm för palliativ vård är
uppdaterad. Ändringen gäller beslut för O-HLR som ska
sättas i palliativ hemmapärm. Se orebro.se1 under
riktlinje och rutin.
Rutin sjuksköterska ansvar vid palliativ vård
kommer att revideras under vecka 18
Nytt tillkommande i rutinen är en bilaga som beskriver
hur sjuksköterska skickar meddelande i Treservas
funktionsbrevlåda till nattorganisation och välfärdsteknik
vid behov av att larmet går direkt till sjuksköterska via
larmcentralen. Nattorganisation och välfärdsteknik
skickar vidare beställning på ändring av larmplan till
Tunstall som är leverantör för trygghetslarm.
Utbildning för nyanställda sjuksköterskor
Vi vill påminna om utbildning i palliativ
vård för nyanställda sjuksköterskor den
2018-05-22 som ligger på kompetensportalen.

Hälso- och sjukvårdsdokumentationen brister hos
legitimerad personal och omvårdnadspersonal.
Patientsäkerhetsberättelsen finns att läsa i sin helhet
på orebro.se1.
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Utbildning för sommarvikarierande
arbetsterapeuter.
Två dagars utbildning. 18 och 21 maj. Anmäl nyanställda
arbetsterapeuter till utbildningen via kompetensportalen.
Rutinen om 0-HLR är reviderad
Se fördjupad beskrivning på inlägg i samarbetsgruppen
Nätverk för sjuksköterskor datum 13/4. Den nya rutinen
finns på orebro.se.
Apotekare utbildar om NOAK och warfarin –
strokeförebyggande behandling
Årligen kommer utbildningar att hållas av apotekare
enligt nytt avtal. Denna gång vid tre tillfällen den 28e och
29 maj. Utbildningen är för sjuksköterskor. Mer
information och anmälan finns på kompetensportalen.

Ny Riktlinje för intygsskrivning
För att Örebro kommuns ska säkerställa att intyg
utfärdas på ett professionellt och likvärdigt sätt har en ny
riktlinje tagits fram. I dag är det främst arbetsterapeuter
som skriver intyg/utlåtande inför att individer ansöker
om t.ex. bostadsanpassningsbidrag eller personlig
assistans. Riktlinjen finns publicerad på orebro.se1.
Workshop i intygsskrivning planeras att äga rum under
2018.
Delegering inför sommaren
Vi vill uppmana sjuksköterskor och chefer att
tillsammans tidigt planera på vilket sätt ni ska lägga upp
delegeringar inför sommaren.

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