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Prenumeration Nyhetsbrev 
Längst ned på sida  
Hälso- och sjukvård – för vårdgivare kan du hitta alla 
nyhetsbrev 

 
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 
 

Ursäkta röran - ombyggnation pågår! 
För att göra det lättare för chefer och medarbetare att 
hitta de styrdokument som gäller för hälso- och sjukvård 
pågår just nu en omstrukturering på orebro.se – hälso- 
och sjukvård för vårdgivare – Dokument och vägledning 
inom hälso- och sjukvård där alla riktlinjer, rutiner och 
andra styrdokument ligger samlade. 
 
Eftersom vi är mitt uppe i arbetet har en del 
ämnesområden (så kallade ”boxar”) den gamla 
strukturen kvar och en del har fått den nya. Så 
småningom kommer alla ha samma struktur och vi 
hoppas den ska underlätta för er.  
 
Den nya strukturen går ut på att vi grupperar 
styrdokumenten utifrån vilka verksamheter som 
styrdokumenten gäller för. Dessutom har vi lagt de 
styrdokument som är viktiga att ha följsamhet till högst 
upp. Efter dem har vi sedan servat med sådant som kan 
vara bra att ta del av så som nationell vägledning och 
regionala överenskommelser med mera. 

 

Demenssjukdom och kognitiv svikt 

Inom området för demenssjukdom och kognitiv svikt har 

befintliga styrdokument reviderats och nya tagits fram: 

- Riktlinje - Vård- och omsorgs vid kognitiv svikt och 
demenssjukdom 

- Rutin - Arbetssätt BPSD 
- Rutin för omhändertagande vid snabb försämring av 

patienter med BPSD problematik 
- Checklista vid akut försämring i sjukdomstillståndet 

för patienter med BPSD 
- Metodstöd - Dokumentation av BPSD i Treserva 

(under framtagande)  
 

Varje chef ansvarar för att ta del av de reviderade och 
nya styrdokumenten i sin helhet och se över behovet av 
aktiviteter för att få följsamhet till styrdokumenten i sin 
verksamhet. Som stöd finns en inspelad film (direktlänk).  

 
Palliativa vårdsamordnare informerar: 
Medicinskt- och omvårdnads forum: Den 24 
november kl 14-15 gästar Annika Söderman för att 
berätta om sin spännande forskning där många av er 

varit med och bidragit. Hennes tema är: Utvärdering av 
värdighetsbevarande vård inom kommunal hälso- och 
sjukvård – för äldre personer med palliativa vårdbehov’ 
Anmäl dig i kompetensportalen.  

Medicinskt- och omvårdnadsforum: Den 7 december 
14-14.30 gästar Björn Strandell för samtal och frågestund 
kring: om ordinationshandling får och ska följa med 
patienten vid byte av vårdform? Vid behovs ordination i 
livets slutskede, När ska den fyllas i, när ska den gälla och 
vad behövs för att den ska gälla? Anmäl dig i 
kompetensportalen.  

För Genomgång av Svenska palliativregistret för SSk 
som registrerar dödsfall finns nu ett extra tillfälle datum 
10/11 kl: 14:00- 15:30. Anmälan finns på 
Kompetensportalen. Syftet med genomgång är att: 

- Få information om närståendeenkät och planering 

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.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare/dokument--vagledning-inom-halso---sjukvard.html
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare/dokument--vagledning-inom-halso---sjukvard.html
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare/dokument--vagledning-inom-halso---sjukvard.html
https://www.orebro.se/download/18.24e08e8f17c0c4be31818b80/1634292166679/Presentation%20av%20reviderad%20riktlinje%20v%C3%A5rd%20och%20omsorg%20vid%20kognitiv%20svikt%20och%20demenssjukdom.mp4
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inför nästa år som vi ska erbjuda detta till 
närstående.  

- Kunna återkoppla årets resultat kopplat till 
dokumentation i palliativ vård, om vi registrerar rätt. 

- Kunna ta ut enhetens resultat (Statistik) för 
uppföljning och förbättringsarbete om det behövs 
utöver de perioden som vi skickar till enheterna. 

 
 
Pandemi och vaccination 
Uppdaterad vägledning kring smittspårning gäller från 

1/11 hittar ni här: Länk  

Vårdhygien informerar om att det 1/11 inte blir några 
förändringar gällande:  
- provtagning av vård- och omsorgspersonal som 

uppvisar symtom på covid-19.  
- Source control  
- Screening i samband med nyinflyttning eller byte av 

vårdenhet.  
Alla dokument återfinns på vårdgivarwebben 
Coronaviruset / covid-19 för vårdgivare och personal 

 
Vaccinationer 

Vaccinationsförberedelser pågår för full och är på flera 
håll redan igång. 
En samlad information finns i Box Vaccination under 
rubrik Aktuellt nu, om covid och influensa vaccinationer 
med respektive hälsodeklarationer och 
beredningsinformation. 

− Information om vaccinationer 

− Hälsodeklaration dos 1,2 och 3 Covid 19 

− Hälsodeklaration Influensavaccination – 
Vaccination, underlag till journalföring 2021 

− Beredning Spikevax 2021.10-04 

− Beredningsinstruktioner Comirnaty – kommer snart 

 

 

 

 

Revidering av rutin oväntat dödsfall.  

Rutinen gäller vid alla tillfällen då oväntat dödsfall har 
inträffat och syftar till att vara ett stöd för kommunal 
vårdpersonal om vem som ansvarar för vad i samband 
med oväntat dödsfall.  

− Det är inte något nytt som tillkommit utan lite 

justeringar av befintliga dokument med tydligare 

skrivning av sjuksköterska och läkares ansvar.  

 
Aktuella och kommande utbildningar för 
hälso- och sjukvård  
 
Hygienombudsutbildning 
Hygiensköterskorna erbjuder ytterligare 
utbildningstillfällen för hygienombudsutbildning steg 1 i 
februari 2022. 

− Inbjudan med länk till anmälan finns på 

kompetensportalen. 

Kurs i basala hygienrutiner  
Socialstyrelsens webbutbildning ”Basala hygienrutiner i 
vård och omsorg” finns tillgänglig både med och utan 
inloggning med bankID på Socialstyrelsens 
utbildningsportal:  

− Med inloggning  

Vill du spara ditt resultat och få ett kursintyg 
behöver du ha ett konto, logga in på 
utbildningsportalen och ta del av utbildningen. Länk 
till utbildning   

− Utan inloggning- samma innehåll som versionen 

med inloggning men ger inget kursintyg.  Länk till 

denna version 

 
Chefsmodul i Senior alert  
Senior alert har tagit fram en modul för 
chefer eller ledare inom hälso- och sjukvård och som 
arbetar med kvalitetsregistret Senior alert.   
Chefsmodulen innehåller fem olika delar från 
grundläggande kunskap om registret och vårdprevention, 
till förändringsledarskap och hållbarhet.   
Utbildning - Senior alert  
 
 
 
 

 

 
 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/aktuellt/uppdaterad-vagledning-kring-smittsparning-galler-fran-1-november/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/aktuellt/uppdaterad-vagledning-kring-smittsparning-galler-fran-1-november/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Corona/For-vardgivare/
https://intranat.orebro.se/servicestod/utbildningseminarierochkurser/kompetensportalensocialvalfard/utbildningarinomvardochomsorgsforvaltningen.2087.html
https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/263/basala-hygienrutiner-i-vard-och-omsorg
https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/263/basala-hygienrutiner-i-vard-och-omsorg
https://socialstyrelsen.onlineacademy.se/external/play/14046
https://socialstyrelsen.onlineacademy.se/external/play/14046
https://www.senioralert.se/utbildning/

