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Nyhetsbrev December- 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 

  
Socialstyrelsens webbutbildning “Basala 

hygienrutiner i vård och omsorg” 

Socialstyrelsen publicerade 8/12 en webbutbildning som 
riktar sig till kommunal personal inom hemtjänst och 
särskilt boende enligt SoL och LSS. Syftet är ökad 
följsamhet av basala hygienrutiner och användning av 
personlig skyddsutrustning. 

Webbutbildningen innehåller fem moduler, en 
gemensam del och fyra verksamhetsanpassade moduler  

− Utbildningen kan användas enskilt eller i grupp.  

− Registrering sker vid det första tillfället 

deltagaren besöker utbildningsportalen med 

Bank-ID. Bank-ID behövs endast vid första 

inloggnings tillfället. I händelse av att någon 

saknar Bank-ID kan supporten på 

utbildningsportalen hjälpa till med att skapa en 

manuell inloggning.  

− Den är kostnadsfri och nås via Socialstyrelsens 

utbildningsportal eller denna länk: Basala 

hygienrutiner i vård och omsorg 

Inom kort kommer utbildningen också finnas tillgänglig 
utan registrering på utbildningsportalen. Då finns inte 
möjlighet att göra ett test eller att få ett kursintyg. 

Covid-19  

Det är viktigt att personal hela tiden följer basala 
hygienriktlinjen och att skyddsutrustning används vid rätt 
tillfälle och på rätt sätt. Alla styrdokument gäller även för 
personal som har genomgått covid-19 och har påvisade 
antikroppar.   

Smittskydds hemsida ”Covid-19” är uppdaterad    

Klicka här så kommer du till sidan 

Vårdhygiens hemsida ”Vårdhygien och 
skyddsutrustning ” är uppdaterad    

Klicka här så kommer du till sidan 

  

Förtydligande om munskydd/visir för att skydda 

patienter  

Vårdhygienisk riktlinje: ”Användning av visir eller 
munskydd vid vård och omsorg – extra åtgärd för att 
minska smittspridning av covid-19 från personal till 
alla vårdtagare och patienter” uppdaterades 12/11 
utifrån nytt kunskapsunderlag från 
Folkhälsomyndigheten och innehåller rekommendationer 
m när munskydd respektive visir är lämpligt.   

− Vårdhygien rekommenderar munskydd i första 

hand vid ansiktsnära vård och omsorgsarbete av 

äldre och andra riskgrupper.   

− Visir är ett alternativ i situationer då munskydd 

bedöms olämpligt.   

− Vid övriga patientkategorier kan munskydd eller 

visir användas.  

 

 

 

 

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://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://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Mikrobiologi1/Coronavirus/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Mikrobiologi1/Coronavirus/HygienrutinerskyddsutrustningBR/
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Riktlinje om syrgas på särskilt boende för äldre  

Ny riktlinje Syrgasbehandling vid konstaterad Covid-
19 hos patienter på särskilt boende för äldre (SÄBO) 
är framtagen.  

Riktlinjen gäller inte LSS-boende och inte heller 
hemsjukvården utan riktar sig endast till särskilt boende 
för äldre. Om någon patient utifrån dessa områden 
behöver syrgas ska läkare göra en individuell bedömning 
och sedan får man ta ställning till hur detta praktiskt ska 
lösas. Om patienten inte ska skickas till sjukhus finns 
mobila teamet och ASIH att tillgå i Örebro kommun. 

Du hittar riktlinjen här:  

Nytt transportavtal för liggande covid-19  

Nu finns nytt transportavtal för liggande sjuktransport av 
bekräftad eller misstänkt covid-19 patient.  

Du hittar information här:  

 

 

Samverkans dokument i Örebro  

Två dokument har uppdaterats gällande samverkan kring 
covid-19 i Örebro:  

Samverkan kring äldre och funktionshindrade med 
omfattande behov i Örebro kommun   
Uppdaterad 2/12 gällande tider för Närsjukvårdsteamet 
som inte längre finns tillgängliga helger dagtid.  
 
Covid-avdelning Tullhuset rutin  Uppdaterad 1/12 
gällande intagnings-kriterier samt en uppdaterad 
inskrivningsrutin. Framkommer att det är viktigt att 
kontakt tas med biståndshandläggare för att meddela att 
det finns samtycke till vård på korttidsplats innan flytt 
genomförs. Kan göras i Lifecare eller via telefon. Innan 
flytt av patient ska läkare i slutenvården eller 
primärvården stämt av med läkare på Tullhuset för att 
säkerställa att plats finns.  
Du hittar även rutinerna här:  

Vaccination Covid-19  

En regional arbetsgrupp med representanter för länets 
kommuner planerar för att inleda vaccination så snart 
lämpligt vaccin finns tillgängligt.  Personer i riskgrupp 
och personal som arbetar nära personer med risk för 
allvarlig sjukdom till följd av covid-19 kommer att vara 
prioriterade för vaccination. Kommunanställda 
sköterskor med vaccinationsrätt kommer att involveras 
för att vaccinera. Kommunens personal planeras att 
vaccineras av regionanställd personal.   

 

Veckans viktiga  

Förstärkt samverkan skickar varje vecka ut information 
gällande covid-19 i nyhetsbrevet ”Veckans viktiga.” Nya 
och uppdaterade dokument kommer fortsättningsvis 
mailas ut samt att de också listas i Veckans viktiga.  

Extern utförare får informationen via Eget val och 

övriga verksamheter via förvaltningschefer. 

Palliativ vård 

Svenska palliativregistret har förlängt tiden för att 
registrera alla dödsfall som inträffat under 2020 från 6 
månade till 1 april 2021. Vid behov av justering av 
registrerade dödsfall är tiden förlängt från 10 dagar till 60 
dagar.  

 

Örebro kommuns “Riktlinje covid-19" 

Riktlinje covid-19 är ett övergripande dokument och ger 
vägledning i syfte att säkerställa utförandet av den 
kommunala hälso- och sjukvården vid covid-19. 
Riktlinjen är uppdaterad med nya länkar och texten är 
något förkortad. De specifika dokument som kommunal 
personal ska följa återfinns via nedanstående länkar: 

− Smittskydd Region Örebro län publicerar all 

smittskyddsrelaterad information om covid-19. 

Länk: Covid-19 

− På Samverkansportal (VVF-sidan) finns 

dokument för kommunal vårdgivare gällande 

Covid-19. Länk: Samlad information för 

vårdgivare 

− Medicinskt ansvariga har på orebro.se- hälso- 

och sjukvård för vårdgivare en box som 

benämns Covid-19 där styrdokument för den 

kommunala hälso- och sjukvården länkas. Länk: 

Dokument och vägledning inom hälso- och 

sjukvård-för vårdgivare 

 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Corona/For-vardgivare/Kommunsamverkan/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Corona/For-vardgivare/Transport-av-patienter-vid-misstanke-om-covid-19/
https://www.regionorebrolan.se/Platina/Riktlinjer/Samverkan%20kring%20%c3%a4ldre%20och%20funktionshindrade%20med%20omfattande%20behov%20i%20%c3%96rebro%20kommun.648729.pdf
https://www.regionorebrolan.se/Platina/Riktlinjer/Samverkan%20kring%20%c3%a4ldre%20och%20funktionshindrade%20med%20omfattande%20behov%20i%20%c3%96rebro%20kommun.648729.pdf
https://www.regionorebrolan.se/Platina/Riktlinjer/Covid-avdelning%20Tullhuset%20rutin.650477.pdf
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Corona/For-vardgivare/Kommunsamverkan/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Mikrobiologi1/Coronavirus/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/
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


 

 

NR.8• NYHETSBREV FRÅN MAS/MAR • NOVEMBER 2020  

 

019-21 10 00, Servicecenter 
Örebro kommun 

Myndighetsavdelningen 

orebro.se 

Vårdhygiens läkare förtydligar 9/12 med 

nedanstående information:  

Den sammanfattande bedömningen är att det finns lite 

mer vetenskapligt stöd för att munskydd har en 

skyddseffekt. Det finns inga studier som undersökt 

skyddseffekten med visir.  Därför rekommenderas att 

munskydd används i första hand vid ansiktsnära vård av 

äldre och andra riskgrupper. I vissa situationer kan 

munskydd vara olämpligt. Munskydd kan till exempel 

försvåra kommunikationen med äldre som har nedsatt 

hörsel eller vara skrämmande för dementa vårdtagare. I 

sådana situationer kan visir istället användas. 

Länk till folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag:  

 

Apoteket AB erbjuder webbutbildning för 

kunskapsuppdatering för sjuksköterskor med 

förskrivningsrätt. 

Innehåll:  

− Läkemedel inom förskrivningsrätten – aktuellt 

och nytt 

−  Utbildningen ger en kunskapsuppdatering och 

de senaste behandlingsrekommendationerna 

inom terapiområdena allergi och hud (med fokus 

på torr hud och eksem). Vi tar bland annat upp 

vilka läkemedel som ingår i förskrivningsrätten, 

indikationer och biverkningar. 

När: 13/1 kl. 13-15 

Var: Webbutbildning, länk fås vid anmälan 

Antal deltagare: 25 st 

Anmälan till utbildningen sker via 
Kompetensportalen, externa utförare kommer att få 
länk till anmälan separat.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi vill passa på att önska alla en 

riktigt god jul och ett gott nytt år! 

 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/eb0d34a63a124fa39c7c2d5753dedaa4/atgarder-minska-risken-smittspridning-covid-19-personal-vard-tandvard-omsorg.pdf


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


