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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 

 
Nya länsgemensamma kriterier för förskrivning av 

omvårdnadshjälpmedel 

Nya kriterier för förskrivning finns nu publicerade i 
boxen medicintekniska produkter. Till dokument 
kommer det att krävas lokala rutiner som vi i Örebro inte 
har hunnit tagit fram, arbete kommer att pågå under 
hösten. Vi kommer också att planera in workshops för 
arbetsterapeuter ang de nya kriterierna och lokala rutiner. 
Inbjudan kommer att komma efter sommaren.  
 

Rutin om tillfälligt lån av 
omvårdnadshjälpmedel 
Rutinen beskriver hur Örebro kommun tillhandahåller 
omvårdnadshjälpmedel utifrån det som beskrivs i 
länsgemensamma ”Kriterier för förskrivning av 
omvårdnadshjälpmedel”.  I mån av tillgång kan 
omvårdnadshjälpmedel från kommunen lånas ut vid 
tillfälliga resor för individer som är skrivna i Örebro 
kommun eller för besökande i Örebro. Ingen avgift tas 
ut vid lån. 

 

Palliation ABC stänger ner 30/6 och ersätts av ny 

utbildning 
Den 30 juni stänger Palliation ABC ner och ersätts med 
den nya avgiftsfria grundutbildningen i palliativ vård 
Lindring bortom boten – grundutbildning.  

Du som tidigare har anmält dig till kursen Palliation ABC 
men inte slutfört den behöver innan 30 juni göra klart 
kursen. Men har du bara påbörjat utbildningen 
rekommenderas du att påbörja den nya Lindring bortom 
boten – grundutbildning som du hittar här. 

Lindring bortom boten är en webbutbildning i god 
palliativ vård som har skapats av Betaniastiftelsen 
(Palliationsakademin). Den är baserad på nationella 
riktlinjer, Socialstyrelsens kunskapsstöd och det nya 
vårdprogrammet i palliativ vård samt vårdförloppet för 
palliativ vård.  

Efter genomgång av hela utbildningen och kunskapstest 
skrivs diplom ut och lämnas till enhetschef. 

Riktlinje och rutin gällande allmän palliativ vård i 
kommunal vård och omsorg är reviderade med denna 
nya information. 

 

 

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://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://palliationsakademin.se/utbildningar-2/e-utbildningar
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Riktlinje för hälso - och sjukvård vid ofrivilligt låg 

bemanning är uppdaterad 

Utförandet av hälso- och sjukvårdsåtgärder, enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen ska den som har det största behovet 
av hälso- och sjukvård ges företräde till vården. Vid 
arbetsanhopning ska hälso- och sjukvårdsåtgärder utföras 
utifrån denna princip. Riktlinjen som beskriver hur vi 
arbetar i Örebro kommun hittas i boxen som heter 
Prioriteringsordningar. 

 

Patienter med litiumbehandling via 

Affektivmottagningen 

Sjuksköterskor ska av chef ha fått ut mail innehållande 
information gällande patienter som är över 60 år med 
pågående litiombehandling via Affektivmottagningen. 
Dessa patienter ska under sommaren 2022 ämna prover 
för litiumkoncentration 1 ggr/månaden under 
månaderna juni, juli och augusti.  

Detta utifrån att när det är varmt finns risk att 
litiumkoncentrationen i blodet ökar, och att patienten får 
mer biverkningar. Berörda patienter har av 
Affektivmottagningen ha fått hem informationsbrev om 
detta.  

Sjuksköterska kan alltid ta kontakt med 
Affektivmottagningens samverkanstelefon på 019-602 
0696 alternativt kan meddelande ämnas på 
recepttelefonen 019-6020544. Är läget akut tas kontakt 
med akutmottagningen eller psykiatrisk akutmottagning 
på kvällar och helger. 

Det är viktigt att under värmebölja följa de riktlinjer som 
finns inom kommunen för att motverka uttorkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskor och arbetsterapeuter, inom den 

kommunala äldrevården. Nu har ni chansen att bli 

doktorander 

Ta chansen att bidra till utvecklingen inom den 
kommunala vården och att förkovra dig själv. Om du har 
intresse av att ge dig in i forskarvärlden finns nu chansen. 
Se länk för mer information. 

Länets kommuner har tillsammans med Region Örebro 
län beslutat att finansiera doktorandutbildning för fyra av 
er. Det gäller åtta år på halvtid. Det är första gången 
kommunerna gör en sån här gemensam utlysning.  

 
 
 
 
 
 

 

Trevlig sommar! 

file:///C:/Users/ergun24/OneDrive%20-%20Ã�rebro%20kommun/Utlysning-kommunal%20doktorand%20Ã¤ldre.pdf

