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Minnesanteckningar Dialog- och informationsträff 23 september 

2021 

Deltagare 

Närvarande utförare: A-omsorg, Aspen Partner, Avancerad omsorg och vård (AOV), Din Dag, 
Hemvården Örebro kommun, Kvalita hemtjänst, Kvalitetsservice, Mann service, Ossobles, Ren Service, Vårda 
hemtjänst, Örebro Omsorg 
Närvarande från Enheten för uppföljning: Cecilia Hamp, Yuri Yanez, Jeanette Birgersson, 
Sandra Ressem 
Föredragande: Jessica Henriksson, Anne Shemeikka, Berit Hjalmarsson, Eva-Lena Kallin, Hanna 
Hernebring, Yuri Yanez, Annica Kindborg 

 

Inledning 

Avtalscontroller Cecilia Hamp hälsar välkommen. 

Omsorg och stöd, presentation av verksamheten   
Jessica Henriksson, enhetschef 
Anne Shemeikka, enhetschef 

 
Se utskickat bildspel. 
 
Anne och Jessica presenterar verksamheten och hur de är organiserade. Alla biståndshandläggare, 
utskrivningssamordnare och gruppledare som var i tjänst presenterade sig. 
 
Vem kan jag som utförare kontakta, kan jag ringa direkt till en handläggare eller skicka meddelande?  
Kontakta mottagningsteamet, så får man alltid tag på någon. 
 
Är det lång väntan för medborgaren för att få träffa en biståndshandläggare? 
Det är inga direkta väntetider, oftast inom samma vecka men det kan skilja sig. 
 
Väntetid till boende och korttidsvård? 
Det är ganska långa väntetider till boende vilket gör att det även gäller korttidsvård. Man hoppas att 
väntetiden släpper till viss del när boendet Kornellen öppnar. Det finns även personer i hemmet som har 
stora behov som väntar. 
 
Mottagningsteamet går att nå på telefon 019-21 30 50 mellan kl. 9-12  
Utskrivningsteamet går att nå på telefon 019-21 30 70 mellan kl. 8-15.30. 

 
Maria Holmberg, gruppledare, berättar att de fortfarande har några individer som har ”gamla” beslut dvs 
beslut som inte är enligt IBIC men målet är att bli klara med det till sista oktober. Maria berättar även att 
de kommer ta bort den lista (som varit tillfällig) som de idag skickar med beslutet innehållande insatser, 
när detta kommer ske är inte klart. 
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Rehabiliterande arbetssätt    
Berit Hjalmarsson, projektkoordinator  
Eva-Lena Kallin, förändringsledare 
 
Se utskickat bildspel. 
 
Fyra grundpelare för arbetet.  

• Medborgarens mål - vad är viktigt nu, vad har varit viktigt förut 

• Arbeta stärkande - vad finns för resurser hos medborgaren, går resurserna att stärka 

• Samarbete - samarbete mellan olika professioner, medborgaren, anhöriga och civila samhället. 

• Jämlik part - medborgaren ska vara den som styr och leder processen inte bara delaktig utan 
jämlik. 

 
Rehabiliterande arbetssätt går hand i hand med IBIC men även med Nära vård och tillitsbaserad ledning 
och styrning. 
 
 
Just nu pågår: 

• Inspelning av workshop kommer inom kort. 

• Självstudiematerial kommer att skickas ut efter dialogträffen.  

• Rapport Test och utvecklingsfasen. 

• Planering för breddutvecklande. 

 

Trygghetslarm, riktlinje    
Hanna Hernebring, Avtalscontroller 
 
Se utskickad bild. 
 
En revidering pågår av Riktlinjen för utförandet av insatsen trygghetslarm och skickas ut inom kort. 
 
Vad är det som är nytt: 

- Vad ska den lokala rutinen innehålla 

- Tydliggörande hur larm ska registreras i TES  

- Reviderad information om kunder med skyddad identitet 

 

 
Påminnelse  
Om vikten av dokumentation av besvarande av larm. I verkställighetsjournalen ska det framgå vad som 
var orsak till larmet och vilka åtgärder som är vidtagna.  

 

Uppdaterad hygienriktlinje    
Yuri Yanez, Avtalscontroller 
 
Se utskickat bildspel. 
 
Reviderad riktlinje för Basal hygien trädde i kraft 1 september. 
Revidering har även skett i vissa styrdokument. Alla styrdokument och riktlinjen finns på orebro.se. 
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Vad är nytt: 

- Webbutbildning 

- Hygienombud 

- Förtydligande kring egenkontroller 

- Förtydligande av chefens ansvar. 

 
Frågor kan besvaras av medicinsk ansvarig eller hygiensjuksköterska. 

 

Ersättningsmodellen   
Annica Kindborg, controller/gruppledare 
Informerar om att det just nu inte är aktuellt med någon justering av ersättningsmodellen men att översyn 

sker löpande.  

 

 

 

Nästa dialogträff 18 november 2021 


