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Deltagare 

Närvarande utförare: Lycka omsorg, Aspen Partner, Hemvården Örebro 
kommun, A-omsorg, Ossobless, AOV, Akita omsorg, Good service, Örebro 
omsorg, Finn Ess, Ren service 
Närvarande från Enheten för uppföljning: Yuri Yanez, Jeanette Birgersson, 
Sandra Ressem 
Övriga närvarande: Anglica Diviak och Peter Tinjan Ersättningsgruppen, 
Annika Gustavsson och Anette Karlsson vård och stöd 
Föredragande: Maria Holmberg, Emilie Lundmark-Sternoff, Annica Kindborg, 
Hanna Schwager, Ida Sjölander-Brander, hemsjukvården Örebro kommun. 

 

Inledning 

Avtalscontrollers Yuri Yanez och Jeanette Birgersson hälsar välkommen. 

    
Information från Biståndshandläggarna   
Maria Holmberg och Emilie Lundmark-Sternoff, gruppledare Omsorg och stöd 
Sammanfattning 
Uppdragen kommer att se lite annorlunda ut framåt när det är mera brådskande 
ärenden eller när någon kommer hem från sjukhuset. Omsorg och stöds nya arbetssätt 
vid dessa ärenden är en förenklad handläggning vilket innebär en förenklad utredning 
med en kartläggning av behov. Uppdragen kommer innehålla en kortare beskrivning 
samt vilka insatser som behövs den första tiden.  

Syftet är att det ska skapa enklare och snabbare hantering när det är något som ska 
verkställas omgående.  

Arbetssättet ökar vikten av uppföljningar. När utredningen sker på sjukhuset kommer 
en bokad tid för uppföljning ges till kunden på en gång. Har man inte haft kontakt med 
den enskilde kommer ett brev med dag och tid för uppföljning skickas till den enskilde 
med beslutet.  

Fråga: Får utföraren information om tiden som den enskilde får? 
Nej, inte i nuläget utan den lämnas till kunden. Men som handläggare ansvara man för 
att läsa på och efter samtycke inhämta ev medskick från utförare. 
 

Se bildspel  
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Maria påminner om brevet som skickats ut till ca 1700 kunder som har beslut om 
service. Alla utförare har fått ta del av detta. 

Fråga: Utifrån brevet har några kunder frågat utförare om det är omöjligt att få 
städning varje vecka? 

Det är inte "omöjligt". De som har behov av städ oftare än varannan vecka beviljas 
det. Men det ska då finnas ett behov av det, inte bara att man vill ha städat ofta.  

 

Ersättning     
Annica Kindborg, controller ersättningsgruppen 
Utvärdering av ersättningsmodell omvårdnad 

En muntlig presentation av uppdraget ges. Uppdraget gäller utvärdering av 
ersättningsmodell omvårdnad. En av delarna är att ta in synpunkter och upplevelser 
från utförare detta kommer att ske i två steg med enkät och gruppintervju. Enkäten 
skickas ut den 20 maj och svar önskas senast 1 juni 2022. Anmälan till att delta i 
gruppintervju görs även det senast 1 juni 2022 till egetval@orebro.se  

Fråga: Kan man/får man vara med om man inte varit utförare tidigare? 

Ja det får man. Allas synpunkter tas emot som kan vara olika. 

Fråga: Får en utförare svara flera gånger på enkäten om det är olika personer som ser 
olika på frågorna?  

Ja, vi ser gärna att vi får in så många svar som möjligt. 

 

Ersättningsmodell service 

Ny ersättningsmodell service startar 1 sep 2022. Påminnelse om övergångs hanteringen. 
Information kommer att publiceras på hemsidan. 

Uppräkning av ersättning 

Uppräkning av ersättningen har skett. Prisuppgifterna finns publicerade på hemsidan. 
Just nu ligger 2021 kvar, men kommer att plockas bort inom kort. 

 

Patientsäkerhet, riktlinjer och rutiner    
Hanna Schwager, MAR 
Sammanfattning 

Ett utskick kommer att ske till alla utförare som inte ska ha egen legitimerad personal. 
Utskicket ska ses som ett stöd för att säkra att man har alla de rutiner som utföraren 
ska ha utifrån olika riktlinjer inom Hälso- och sjukvård.  

Dokumentet är ett arbetsmaterial och en ögonblicksbild som utföraren själva får 
använda för att säkra att alla rutiner finns på plats. 

Se bildspel. 

 

egetval@orebro.se


              ÖREBRO KOMMUN  
  
 2022-05-19 Sov 361/2022
 

Enheten för uppföljning
Kommunstyrelseförvaltningen
orebro.se

 

Delegering och MCSS    
Ida Sjölander-Brander, objektspecialist MCSS  
Sammanfattning 

Idas information är inga nyheter utan sådant det ofta kommer frågor kring. 

Information om hur delegeringar fungerar och vart delegeringen gäller ges.  

Ida visar i MCSS hur chefer söker upp sina medarbetare i MCSS för att kontrollera 
medarbetarens behörigheter kring delegering om var och vem den får ge läkemedel. 
Finns inte medarbetaren med på aktuell verksamhet i MSCC får heller inte läkemedel 
ges. 

När en delegering tagits emot av medarbetare behöver även medarbetaren godkänna 
denna för att det ska fungera att signera. 

Har delegeringen gått ut eller är på väg att gå ut. Titta under rubriken: Utlöpande 
delegeringar för att ta reda på om den är på väg att gå ut. Har delegeringen gått ut får 
medarbetaren inte utföra det som delegeringen avser. 

 

Det går bra att ta kontakt med Vård och Stöd för att få kontakt med Ida som 
objektspecialist för stöd och vägledning. 

Ida kommer att göra en enklare lathund för de steg i MCSS som hon visat under 
dialogträffen. 

 
Fråga: Externa utförare får idag delegering av en sjuksköterska de har koppling till och 
får då för alla de kunder/patienter de har? 

Det är ingen ändring där, men sjuksköterskan kommer behöver lägga delegeringen rätt 
för att det ska fungera dvs på rätt utförare. 

Fråga: Behöver externa utförare skapa konton i MCSS? (besvaras av Vård och Stöd) 

Nej finns mejladress med i beställningen sker det automatiskt via Vård och Stöd. 

 
Hemsjukvården, delegeringar inför sommaren   
Tina Hultqrantz, Camilla Åstholm, Hanna Engman HSV organisationen 
 
Riktlinjer vid fallhändelser 
Känner alla till riktlinjen för fallhändelser? Hur gör ni idag och hur fungerar det att 
använda de hjälpmedel som finns att hämta? 

- Svårt att hämta gate raizer, då alla verksamheter inte har bilar eller att alla 
funktioner inte kommer in för att hämta. Används mera när den är mera 
tillgänglig.  
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- Besvärligt att hämta och lämna, tar tid och sinkar tiden för att komma på plats 
hos kund inom 30 minuter.  

- Har funderat på att köpa in egen. 
- Ibland måste man lämna kund, för att åka och hämta hjälpmedel (ibland långt) 

 

Från avvikelser och kontakter har HSV fått till sig att hjälpmedlen (gate raizer eller 
portabel lyft) inte används i så stor utsträckning.  Det man tror är orsaken att de inte 
används är tiden det tar att hämta och en övertro på sin egen förmåga. Vissa tekniker 
för att hjälpa någon upp från golv lärs ut vid förflyttningsutbildningar. 

 I dagsläget finns två förråd på Rostahemmet och Tullhuset.  

Frågor som uppstår som HSV organisationen tar med sig är: 

- Skulle det vara möjligt att dela på dessa på flera ställen, för att öka närheten till 
dem.  

- Ett förslag som lämnats tidigare och lämnas igen är att Gruppen för 
Välfärdsteknik skulle vara behjälpliga att leverera hjälpmedlen dels till de som 
inte använder bil i tjänsten men även där det är långa resvägar även med bil.  
 

Delegeringar inför sommaren. 
Ett utskick är tidigare gjord om delegeringar inför sommaren. Var uppmärksamma på 
delegeringar som håller på att gå ut.  

Fram till vecka 28 kommer delegeringar kunna ske ganska skyndsamt. Önskvärt är att 
delegeringar av timvikarier sker innan dess. Efter v 29 är det svårare att få tider men ha 
en dialog med ansvarig sjuksköterska. 

Tips är att inte boka in någon som ännu inte fått delegering på kunder där det krävs 
delegering om personalen inte får delegering. 

Tänk på att mejla till funktionsbrevlådan och inte enskilda sjuksköterskor när det gäller 
delegering detta för att kunna få återkoppling av någon annan i tjänst vid ledighet eller 
sjukdom. 

 
Nästa dialogträffa 22 september. 
 
Enheten för uppföljning önskar alla utförare en trevlig sommar då detta var terminens 
sista dialogträff. 

Enheten för uppföljning går att nå hela sommaren via egetval@orebro.se och när 
kontakt önskas där det förekommer personuppgifter via Treserva.

mailto:egetval@orebro.se
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