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Minnesanteckningar dialogträff, 14 december 2017
Deltagare
Medverkande utförare: 23 deltagare från privata omvårdnads- och serviceutförare
Deltagare från Örebro kommun: Myndighetsavdelningen, Debitering och
Upphandlings- och uppföljningsavdelningen.

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård och resultat av workshop.
Hanna Schwager och Jasmina Mann

Se bifogat bildspel.
Fråga: vem ser över i Lifecare under helgen?
Svar: det är sällan som det sker utskrivningar under helgen men som utförare har
man eget ansvar att ta emot och ge sin kund den hjälpen kunden är i behov av.
Det är viktigt att det finns fler än en person som har SITHS- kort i företaget. Detta
för att undvika att ansvaret ligger på en person inom företaget.
Fråga: Vem står för kostnader om kunden inte kan tas emot av sin utförare?
Svar: I Förfrågningsunderlaget/Avtalet på sid.15 under rubriken ”Samverkan”
finner vi följande text: Utföraren ansvarar utifrån sitt uppdrag för att den enskilde som
är utskrivningsklar från sjukhus kan återvända till sin bostad omgående när uppdraget
kommer från kommunen. Om utföraren nekar till att ta emot den enskilde ska de
eventuella krav som uppstår från landstinget betalas av utföraren enligt länsgemensam
överenskommelse.”

Kostnaden ska alltså läggas på utföraren om den är orsak till att personen inte kan
gå hem.
Nytt som kommer att ändras framöver är att en person som skrivs ut från
sjukhuset med befintliga beslut/insatser kan komma också med ytterligare
tillfälligt utökning av insatser från utskrivningssamordnaren. Det blir ett
kompletterande beslut till befintligt beslut.

Samverkan och informationsöverföring mellan hemvård och dagverksamhet
Christina Löf och Birgitta Carlsson, Lena

Se bifogat dokument ”Rutin informationsöverföring mellan hemvården och
dagverksamhet”
Öppet hus planeras till den 6 februari hos alla dagverksamheter. En inbjudan
kommer att skickas till samtliga utförare.
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Avstämning införande digital signering MCSS
Pia Ahlin

Alla har skickat sina filer. Utbildningar: 10/1 (fullbokad), 11/1, 17/1 och 18/1. Se
bildspelet från förra Dialogträff.

TES m.m.
Susanne Söderberg

TES-app (Care-app). Den 25 januari 2018 hålls en utbildning i nya TES-appen.
Inbjudan kommer. En representant från varje företag (spjutspets) ska utbilda alla
andra i sitt företag.

OBS! Nästa Dialogträff: 2018-01-18
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