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Minnesanteckningar dialogträff, 22 mars 2018

Deltagare
Medverkande utförare: 26 deltagare från privata omvårdnads- och serviceutförare
Deltagare från Örebro kommun: Upphandlings- och uppföljningsavdelningen,
Debiteringsgruppen, Myndighetsavdelning.

Samverkan vid utskrivning från slutenvård
Hanna Schwager

Se bifogat PP-bildspel
En ny lag om samverkan fr.o.m. 1 januari 2018. I samband med det infördes en ny
version av Lifecare, det verksamhetssystem som används av kommun, sjukhus och
VC för att kommunicera med varandra och räkna ut eventuellt betalningsansvar.
Den nya lagen gör att du som medarbetare behöver använda Lifecare mer aktivt än
tidigare. Det är viktigt att medarbetarna använder supporten till att anmäla fel och
ställa frågor när det inte fungerar som tänkt.
Här hittar du supporten för Lifecare:
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/eHalsa-forvardgivare-ny/eHalsa-for-vardgivare/
Behoven påverkar hur snabbt patienterna kan gå hem. Helger räknas in som övriga
vardagar. Patienten kan alltså bli utskriven på en lördag eller söndag.
Till SIP på sjukhuset kallas kommunens HSL personal, utskrivningssamordnaren,
sjukhusrepresentanter, primärvårdens representanter samt utförare av
omvårdnadsinsatser.
De fina statistiksiffrorna i Lifecare för februari är mycket tack vore att
Korttidsplatserna har tagit emot patienter mycket snabbare än förr.

Vad innebär lagen om offentlig upphandling LOU
Haidi Farai

Allmän information/genomgång om upphandlingsprocess LOV från planerare
Haidi Farai

Nytt beslut valfrihetssystem för omvårdnadstjänster
Kommunalråd Per-Åke Sörman (C) och Programdirektör Sofia R. Persson.

Allmän information/genomgång av det tagna beslutet i kommunen
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Representant från Good Service lyfter en fråga om att regionens fysioterapeuter
inte kommer in i Treserva och TES och därmed inte kan skapa och fördela
vårdplaner för sina ordinationer till utföraren. Då skickas ordinationen per brev
istället till verksamheten. Detta har länge varit så och utförare har genomfört
insatserna utan att kunna debitera för den tiden sedan (ca 38,5tim/v). Det finns ett
krav från MAR om att utföra rehabilitering men detta går inte att registrera
överhuvudtaget. Tidigare, innan 13/2 har personal haft tillgång till icke beviljade
insatser som rehab baspersonal/ fysioterapi som taggars vid ordinerad träning.
Efter uppdateringen av systemet har man inte längre tillgång till icke beviljade
insatser och kan då inte tidsregistrera dessa besök.
Per-Åke Sörman tar med sig frågan och återkommer med ett svar.
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