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Nyhetsbrev nr. 7 Sep 2019 

Prenumeration Nyhetsbrev 

Längst ned på sida kan du prenumerera på nyhetsbrevet: 
Hälso- och sjukvård – för vårdgivare 

 
Brister i dokumentation- Ny e-guide 
Vid olika granskningar framkommer att det finns brister i 
den dokumentation som sjuksköterskor och 
arbetsterapeuter ansvarar för. Det förekommer inaktuella 
vårdplaner som inte är uppföljda och/eller avslutade. 
Det finns inte alltid en vårdplan skriven trots att åtgärder 
utförs med regelbundenhet.  
 
Alla vårdplaner ska innehålla: 

• Problem/ Bedömning 

• Mål 

• Planerad åtgärd 

• Utförs åtgärd/ uppföljning 

• Resultat 
 
När omvårdnadspersonal ska utföra en hälso- och 
sjukvårdsåtgärd ska det finnas en fördelad vårdplan. I en 
fördelade vårdplaner ska det finnas en tydlig beskrivning 
av vem, vad, hur, när och uppföljning ska ske. Viktigt 
att vara tydlig med att man förväntar sig en skriftig 
återkoppling i vårdplanen från omvårdnadspersonal tex 
varje dag, varje vecka. Efter behandlingsperiod ska 
legitimerad personal sammanställa och dokumentera 
resultatet utifrån målet. Läs mer i metodstöd. Otydliga 
uppdrag ökar risken för felbehandlingar vilket är 
allvarligt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 
 
Treserva utbildning steg 2, kommer att publiceras som 
en e-guide inom kort. Mer information kommer. 
Vi uppmanar all legitimerad personal att titta på den! 

 
 

Ny box ”Kontinens”  
Det finns sedan 2019-09-02 en ny box ”Kontinens” på 
orebro.se ”Hälso- och sjukvård – för vårdgivare”. Här 
länkas styrdokument inom kontinensområdet. 
 

Reviderad ”Riktlinje Mat måltid och nutrition” 
Riktlinjen gäller alla utförare i Vård- och 
omsorgsförvaltningen, entreprenader och privata 
utförare inom vård- och omsorgsboende, hemvård och 
service. Se Box Mat, måltid och nutrition.  
 
Riktlinjen beskriver VAD alla utförare ska göra.  
Varje vårdgivare behöver komplettera med konkreta 
rutiner utifrån riktlinjen. För Vård- och 
omsorgsförvaltningen finns rutiner och annat stöd i 
handboken Vård och omsorg på intranätet. 

 
Influensavaccinationen startar 18 november 
med pågående kampanj 4 veckor framåt (v.47–50).  

Riskgrupper som kan drabbas av svår influensa är främst 
äldre, gravida och personer med vissa kroniska 
sjukdomar. All information (bland annat om riskgrupper, 
beställning av vaccin, ordination, allergi, injektionsteknik, 
antiviraler etc) hittar du under följande länk.  
 

Planera redan nu tillsammans med vårdcentralen 
hur ni ska lägga upp arbetet med att vaccinera inför 
influensasäsongen! 

Rekommendation om vaccination gäller även all personal 
vid patientnära arbete inom vård och omsorg. 

 
Utbildning och konferens 
Influensavaccinationsutbildning  
Målgrupp: För dig som vaccinerar i kommunen 
Tid: 4 okt kl. 13.15-15.30 
Plats: Wilandersalen, USÖ  
Innehåll: Eftermiddagen innehåller information om 
aktuell influensaepidemiologi, klinik, allmän vaccinologi, 

https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare.html
https://skrivwww.orebro.se/download/18.e13c56b163773c864610c1/1527587695404/V%C3%A5rdplaner,%20dokumentation%20av%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd,%20metodst%C3%B6d.pdf
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare/dokument--vagledning-inom-halso---sjukvard.html
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Mikrobiologi1/Vaccination/Influensavaccination-/
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mer specifik information om influensa- och 
pneumokockvaccination samt praktisk information om 
beställning av vaccin.  
Anmälan senast 2019-09-24 
 

Patientsäkerhetskonferens 2019 - Örebro  
Tillsammans leder vi samverkan för en god och säker 
vård 
Målgrupp: Politiker, chefer, ledare och andra berörda 
yrkeskategorier inom vård och omsorg i länets 
kommuner och Region Örebro län. 
Tid: 27 nov 09.00-16.00 – fika och registrering 08:30 
Plats: Club 700 på Conventum, Örebro.  
Direktlänk till hemsidan där anmälningslänkarna ligger: 

 
Vårdprogram för inkontinens 
Inkontinensansvariga sjuksköterskor erbjuds att delta på 
presentationen av det nya vårdprogrammet för 
inkontinens som sker i samband med Distriktsläkardagen 
förmiddagen den 26/9 eller eftermiddagen 1/10  
 
OBS! Se nedan kommande utbildning i 
inkontinensvård och förskrivning av 
inkontinenshjälpmedel. 
Gunnel Andersson (som tidigare hållit i utbildning här på 
CFH) kommer att kunna hålla utbildning för legitimerad 
personal som ska arbeta med inkontinensvård och 
förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Utbildningen ges 
här på CFH i utbildningssalen. 
Datum som ni kan planera in är 14/11, 15/11 och 
26/11.  
Inkontinenssamordnare Johanna Haglund återkommer 
längre fram med anmälan till kursen och innehållet men 
det kommer att vara liknande som kursen 2018. 

 
Utbildningsdag Tema Sår  
Målgrupp: Undersköterskor, sjuksköterskor och 
distriktssköterskor i Region Örebro län samt i länets alla 
kommuner.  

Tid: 21 november kl 09.00 – 16.00 
Plats: Wilandersalen, M-huset, USÖ 
Anmälan senast 14 november.  

 
 
Utbildning i trycksår och trycksårsprevention 
Målgrupp: Undersköterskor, sjuksköterskor och 
distriktssköterskor i Region Örebro län samt i länets 
kommuner. 
Tid: 29 oktober kl 13:00 – 16.30 

Plats: Wilandersalen, M-huset, USÖ  
Utbildningen är avgiftsfri. 
Anmälan en vecka innan. 
 

Palliation ABC ersätter Grade 
Webbutbildningen Grade avslutas 2019-08-31 och 
ersättas av Palliations akademins E-
utbildning ”Palliation ABC.” Utbildningen är baserad 
på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer 
för god palliativ vård i livets slutskede och vänder sig till 
all personal inom vård och omsorg.  
 
Webbutbildningen tar totalt ca 3,5h att genomföra. Den 
är indelad i fyra kapitel som kan utföras var för sig: 

− Kapitel 1 – Fyra sjukdomsförlopp (ca 60min) 

− Kapitel 2 – Vad är palliativ vård (ca 10min) 

− Kapitel 3 Palliativ vård i praktiken: nio tematiska 
moduler (ca 2h 20min) 

− Kapitel 4 Vad gör vi nu (ca 10min) 
Efter utbildningen kan man göra ett kunskapstest och 
vid godkänt resultat kan diplom skrivas ut. 
 

Extern kvalitetsgranskning av 
läkemedelshantering och förvaring 

Årlig kvalitetsgranskning av läkemedelshantering och 
läkemedelsförvaring av farmaceut kommer att ske i 
november. Inbjudan och information kommer skickas till 
berörda. 

 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Mikrobiologi1/Vaccination/Influensavaccination-/Informationstraff-Influensa-och-Calici/?Email=bWFpbHRvOmplbm55LmhvbG1rdmlzdEByZWdpb25vcmVicm9sYW4uc2U%2fcmVjZWl2ZXJuYW1lPQ0KPHA%2bPHN0cm9uZz5Bbm3DpGxhbiBzZW5hc3QgMjAxOS0wOS0yNDwvc3Ryb25nPjwvcD4%3d#email-form
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Mikrobiologi1/Vaccination/Influensavaccination-/Informationstraff-Influensa-och-Calici/?Email=bWFpbHRvOmplbm55LmhvbG1rdmlzdEByZWdpb25vcmVicm9sYW4uc2U%2fcmVjZWl2ZXJuYW1lPQ0KPHA%2bPHN0cm9uZz5Bbm3DpGxhbiBzZW5hc3QgMjAxOS0wOS0yNDwvc3Ryb25nPjwvcD4%3d#email-form
https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kurser-och-konferenser1/Valfard-och-folkhalsa/Kurser-valfard-och-folkhalsa/Patientsakerhetskonferens-2019/
mailto:https://regionorebrolan-ces.comenius.se/%23/login?external=true&relay=27762dee-4cd0-4346-b8b4-a0900f8aad98&returnTo=https:%2F%2Fregionorebrolan-externa.sabacloud.com%2FSaba%2Fcert%2FSSO
mailto:https://regionorebrolan-ces.comenius.se/%23/login?external=true&relay=53d255fb-365b-491e-8b37-293c16db8cb8&returnTo=https:%2F%2Fregionorebrolan-externa.sabacloud.com%2FSaba%2Fcert%2FSSO

