Frågor och svar för enhetschefer på Omsorgsförvaltningen
handböcker HSL
1. Vad har jag som enhetschef för ansvar för läkemedelshantering på
enheten? Läkemedelsrutinen ansvar
2. Vilket ansvar har baspersonalen för att läsa i hälso- och
sjukvårdsjournalen? Rutin dokumentation hälso-och sjukvård
3. Vilket ansvar har du som chef för säkerheten vid delegering av
arbetsuppgifter till personalen? Delegeringsrutinen
4. Vad ska du som chef göra vid nyanställning och efter vård/vårdarbete
utomlands/Sveriges riskområden för att undvika spridning av
multiresistenta bakterier och tuberkulos? Lokala rutiner för
vårdhygien Smittsamma sjukdomar
5. När kan det bli aktuellt att du som chef behöver se en egenvårdsplan?
Handboken egenvård
6. Var hittar du en beskrivning av hur en avvikelse ska skrivas och
hanteras? När det inte blev som det var tänkt avvikelsehantering
7. När ska personalen använda plastförkläde? Vårdhygien basala
hygienrutiner
8. Var hittar du webutbildning i vårdhygien? länk till lokala
kommunrutiner och webutb
9. Var hittar du riktlinjer för insulindelegering?
http://www.vaxjo.se/Omsorgens-handbocker---startsida/-Rutiner-forhalso--och-sjukvard-/Delegring/Insulindelegering-/
10. Blanketten patientinformation ska alltid finnas uppdaterad i
omvårdnadspärmen. Vem är det som ska se till att den är uppdaterad
och hur ofta ska den uppdateras? handbok samverkan
Informatonsöverföring patientinformationsblanketten
11. Hur säkerställer vi i kommunen att personalen på sjukhuset vet vem
omsorgstagaren är när han/hon kommer? Handboken Identifiering
12. I ditt introduktionsprogram står det att den nyanställda
undersköterskan ska ha introduktion i omhändertagande av avliden.
Var finns en beskrivning av detta? Handboken Omhändertagande av
avliden

13. Det kan vara svårt att veta vilka undersökningar man ska göra när
någon har fallit. Var finns instruktion för detta?
Handboken Bedömning vid fall
14.Vilka regler har Omsorgsförvaltningen för HLR och utbildning för
personalen? Handboken HLR
15.Var hittar du information om vilken utrustning som finns i akutförrådet
på Hovslund? Handboken MTP Akutförråd Hovslund
16.Vilket ansvar har du som enhetschef för nutrition?
Nutritionshandboken Ansvar
17.Vilka rutiner finns för teamkonferenser på Omsorgsförvaltningen?
Riktlinjer teamkonferenser
18.Vilket ansvar har du som enhetschef för nödvändig tandvård?
nödvändig tandvård

