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Nyhetsbrev nr 6
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
Organisationsförändring

Från och med juni har en organisationsförändring
genomförts där medicinskt ansvariga och palliativa
vårdsamordnare har förflyttats till Vård och
omsorgsförvaltningen.
Det finns vinster med att samla kompetenser för
att säkerställa en god hälso- och sjukvård för alla
medborgare i kommunen där vi har interna och externa
utförare. Genom att samla olika funktioner
finns också större möjligheter till att uppnå en ännu
bättre samverkan. Medicinskt ansvariga och palliativa
vårdsamordnare är från och med juni organiserade
i hemvårdsnämnden.
Programnämnden Social välfärd har fortsatt samma
ansvar för hälso- och sjukvård oavsett var medicinskt
ansvarig är placerad organisationsmässigt vilket regleras i
nämndreglementet.
Till alla som är intresserade av sår och
sårbehandling

För alla som vill lära mer om sår kan ni gå in och se
filmerna från utbildningsdagen den 4 mars som
anordnades av Regionen. Följ länken nedan så ser ni:
Del 1 - Normala sårläkningsprocessen. Hur ska vi ta
hand om operationssår? Vilket förband ska man välja?”
Del 2 – ”Vårdrutiner och hygien i samband med sår”
Del 3 - ”Diabetessår och diabetesfötter”
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Ny förordning om medicintekniska produkter

(2017/745, MDR)
Förordning 2017/745 (MDR) tillämpas sedan 26 maj
2021 för medicintekniska produkter. Syftet är att
underlätta för tillverkare genom att samma regler ska
gälla över hela EU. Produkterna genomgår inte ett
godkännande utan tillverkaren märker istället själv
produkten med CE-märket för att visa att regelverkets
krav är uppfyllda.
De förändringar i förordningen som vi redan nu kan se
påverkar den kommunala vården är:
• Skärpta krav på spårbarhet på produkter från
tillverkare, leverantörer och ut till användare.
• Bruksanvisningar måste finnas till produkten och i
kommunen innebär det att personal som använder
medicintekniska produkter ska ha tillgång till en
bruksanvisning på svenska.
Vårdgivaren Örebro kommun behöver under hösten
tydliggöra mer hur detta påverkar verksamheten i det
dagliga arbetet.
Munvård

Socialstyrelsen har tagit fram en grundläggande
webbutbildning om munhälsa och munvård,
Utbildningen vänder sig till personal som i sitt dagliga
arbete möter personer som behöver stöd med sin
munvård. Det finns även en vägledning för en god
munhälsa hos personer med demenssjukdom.
Vägledningen vänder sig till chefer,
verksamhetsutvecklare och personal Det är ett led i att
förbättra livskvaliteten för personer som har behov av att
få stöd med sin munvård. Länk till utbildning och
vägledning
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Riktlinje basal hygien och hygienombud

2021-09-01 träder reviderad riktlinjen Basal
hygien inom kommunal vård och omsorg träder i
kraft. Riktlinjen syftar till att säkerställa följsamhet till
basal hygien och vårdhygieniska riktlinjer inom
kommunal vård och omsorg.
Inför att riktlinjen träder i kraft 1/9 behöver chef
planera för att:
• implementera riktlinjen i verksamheten.
• all personal genomför Socialstyrelsens
webbutbildning,
• utse hygienombud och planera in utbildning som
anordnas av hygiensjuksköterska.
• Följ instruktion i inbjudan som skickas ut via
verksamhetschefer. Observera att för plats på
utbildning i september krävs anmälan senast 31
augusti.
Vad är nytt?
• All personal ska genomföra Socialstyrelsens
webbutbildning-Basala hygienrutiner i vård
och omsorg
• Varje arbetsplats som bedriver patientnära vård ska
ha tillgång till hygienombud som arbetar enligt
uppdragsbeskrivning och skriver
under ansvarsförbindelse för hygienombud bilaga 3.
• Hygienombud ska genomgå utbildning som
anordnas av hygiensjuksköterska.
• Smittskydd och Vårdhygienvårdhygieniska riktlinjer och hygiensjuksköterskans
uppdrag.
• Egenkontroller- hygienrond och självskattning “Lätt
att göra rätt”
• Förtydligande av chefens, personalen och sjuksköter
skans ansvar
I box Basal hygien finns den reviderade riktlinjen samt
ett bildspel som kan användas i samband med
implementering.
Värmebölja

Medicinskt ansvariga har reviderat Örebro
kommuns styrdokument gällande värmebölja - ta del
av riktlinje Värmebölja i boxen med samma namn. Det
som är nytt i riktlinjen är hur fläktar och
luftkonditionering ska användas och hanteras kopplat till
risk för smittspridning av covid-19. Tillägget bygger på
Vårdhygiens riktlinje. I boxen hittar du även övriga styroch stöddokument för Värmebölja.
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Palliativ vårdsamordnare informerar:

Palliativa ombud
• Grundutbildning för palliativa ombud finns i
kompetensportalen under september månad.
• Fördjupningsutbildning för palliativa ombud
som jobbat länge som ombud eller gått
grundutbildningen vår 2021. Den
kommer handla om palliativ omvårdnad och
utgå ifrån bilagan i nya riktlinjen. För datum
se kompetensportalen under oktober månad.
Palliativa ombudssamordnare:
Träffar för palliativa ombudssamordnare finns upplagda i
kompetensportalen, två tillfällen/ grupp med start i
september. Ombudssamordnare anmäler sig i den grupp
de tillhör
Medicinskt-omvårdnadsforum för sjuksköterskor
Medicinskt- och omvårdnadsforum erbjuds två gånger
per termin med två olika ämnen som läkare från
primärvård eller geriatriska/ palliativa sektionen
föreläser i. Se kompetensportal för datum
Nytt utbildningsmaterial
Det finns två korta utbildningsfilmer i den palliativa
boxen på intranätet. En handlar om VAK och den andra
om MUNVÅRD. Dessa är strax under 15 min och kan
med fördel ses av all personal.
Svenska palliativregistret SPR
Två utbildningstillfällen planeras under oktober för
sjuksköterskor som registrerar i SPR för genomgång av
dödsfallenkät samt att ta fram enhetens resultat för
uppföljning av kvalitetsindikatorer i palliativ vård.
Anmälning sker via Kompetensportalen.
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