
 

 

 

019-21 10 00, Servicecenter 

NR. 6, 2020 • MAS • MAR • PALLIATIVA VÅRDSAMORDNARE 

 

Örebro kommun 

Myndighetsavdelningen 

orebro.se 

    

Nyhetsbrev Augusti - 2020 

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 

 
Demensteamet  
Demensteamet kan ge personal råd och stöd när de 
stöter på problem i vården och omsorgen till personer 
med demenssjukdom. Efter att delar 
av demensteamet använts som resurs i vården av Covid-
19 patienter är nu teamet fullt bemannat igen. Dessutom 
växer teamet! 1 september hälsas Annelie, 
specialistundersköterska demens, välkommen till teamet!  
 
Allt detta innebär att demensteamet har god kapacitet att 
ge stöd och rådgivning till verksamheterna igen. Ta 
kontakt genom demensteamet@orebro.se  
 
Demensteamet består av:  
Matilda Joelsson, specialistsjuksköterska i vård av äldre  
Camilla Gunnarsson, arbetsterapeut  
Anneli Wendt, specialistundersköterska demens  

  
Utvärdering av vården vid covid-19   
Under pandemin har äldreomsorgen drabbats hårt på 
olika sätt, Utifrån det kommer medicinskt ansvariga och 

de palliativa vårdsamordnarna att utvärdera den palliativa 

vården vid covid-19.  Hur har den palliativa vården 

bedrivits under vårens pandemi i  Covid –19 i relation till 
de direktiv som kom från primärvården om 

vårdnivåbedömning och behandling vid covid-19.    

  

En enkät kommer att skickas ut till samtliga 
sjuksköterskor i kommunen med frågor om detta. Svar 
är anonyma. Resultatet blir underlag för fortsatt dialog 
och utveckling av vårdnivåbedömning, palliativ vård 
tillsammans med er och primärvården.  

  
Palliativa ombud Palliativa ombud   
PVS arbetar med en nystart i ombudsarbetet. Ett av 
målet är att lyfta ombud och teamet runt den palliativa 
patienten. Ombudsarbetet kommer gå in i en ny fas VT-
21.  
 
Statiskt från Svenska palliativregistret   
Statistik för perioden “oktober 2019 tom september 
2020” skickas till chefer i början av oktober. En 
påminnelse till sjuksköterska ombud att registrera dödfall 
som enheten har haft så snart som det är möjligt.   
 
Utbildning palliativ vård   
Nytt för denna termin är att i och med Covid 19 
pandemin och restriktioner kring antal 
kursdeltagare kommer det 
att finnas två utbildningstillfällen för nyanställda 
sjuksköterskor i Örebro kommun. Inbjudan gäller vecka 
46 alternativ vecka 50 och kommer att publiceras i 
kompetensportalen.  

  
Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner 
och klädregler (PPM-BHK)  
SKR bjuder vecka 40-41 in till ytterligare en nationell 
punktprevalensmätning av följsamheten till basala 
hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK).  
PPM-BHK mätning är en observationsstudie av 
följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler vid 
patientnära arbete.   
 
Anledningen till ny mätning är coronapandemin som 
medfört stor smittspridning inom kommunal vård och 
omsorg samt att resultaten från vårens mätning 
(vecka 11-12) påvisade lågt deltagandet samt brister i den 

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
mailto:demensteamet@orebro.se
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kommunala vårdens följsamhet till basala hygienrutiner. 
Sedan dess har stora utbildningsinsatser utförts.   
SKR vill med ny mätning följa upp effekter av följsamhet 
till basal hygien.   
 
SKR önskar att så många kommuner som möjligt 
genomför mätning för att resultaten ska ge en så sann 
bild som möjligt av hur följsamheten till hygienrutiner 
ser ut nationellt.   
 
Medicinskt ansvariga råder verksamheten att delta i den 
nationella mätningen.   
 
Hur går PPM-BHK mätningen till?  

• Mätningen sker under vecka 40-41, 2020.  

• Verksamheten utser person som utför 
observationsstudie genom att observera kollegor 
och fylla i protokoll.  

• Inrapportering sker i databas senast 25 oktober  

• Läs mer på SKR:s webb 
  

  

Egenkontroll basal hygien  
Medicinskt ansvariga publicerade 2020-04-16 årets 
egenkontroll som innehåller självskattning ”Lätt att göra 
rätt” och hygienrond. Sedan dess har:   

• Socialstyrelsen utarbetat ett arbetsmaterial som 
riktar sig till chefer inom kommunal vård och 
omsorg. Länk: Stöd i arbetet med basala 
hygienrutiner    

• SKR bjuder vecka 40–41 in till ytterligare en 
nationell punktprevalensmätning av följsamheten till 
basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK).  Se 
stycket ovan. 

 
Medicinskt ansvariga råder verksamheten att använda 

Socialstyrelsens stöd i arbetet med basala hygienrutiner 
samt att delta i PPM-BHK mätningen under vecka 40–
41. Det arbetet kan då ersätta tidigare beslutad 
egenkontroll.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://skr.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden/matningbasalahygienrutiner.10973.html
file:///C:/Users/suand31/Desktop/stod-i-arbetet-med-basala-hygienrutiner-covid19.pdf
file:///C:/Users/suand31/Desktop/stod-i-arbetet-med-basala-hygienrutiner-covid19.pdf

