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Minnesanteckningar Dialog- och informationsträff 14 oktober 2021 

Deltagare 

Närvarande utförare: Humana (Tf verksamhetschef), Norlandia (Tf verksamhetschef, Bitr. 
verksamhetschef) och Örebro kommun (Verksamhetschefer och Enhetschefer) 
Närvarande från Enheten för uppföljning: Hanna Näsholm, Michael Backman, Yuri Yanez och Sandra 
Ressem  
Övriga närvarande: Jessica Henriksson, Anne Shemeikka, Annica Kindborg och Jasmina Mann 
 

Inledning 

Avtalscontrollers Hanna Näsholm hälsar välkommen och går igenom dagordning.  

Presentation av nya verksamhetschefer: Aniko Persson är Tf verksamhetschef på Berggården sedan 1 
oktober då Humana tog över driften. Anna Markuksela är Tf verksamhetschef på Sirishof och 
Skäpplandsgården.  

 

Ny överenskommelse    
Michael Backman, Avtalscontroller                   
Se utskickat bildspel.  
 
Från och med 1 oktober finns en ny överenskommelse för Örebro kommuns drift av vård- och 
omsorgsboende. Överenskommelsen grundar sig i avtalet för Berggården.  

Nya krav  

 Individens behov i centrum (IBIC) och rehabiliterande arbetssätt 
- Utföraren ska delta i implementering och utvecklandet av IBIC och rehabiliterade arbetssätt. 
- Utföraren ska säkerställa att personalen genomgår de utbildningar som behövs för att arbeta i 
enlighet med IBIC och rehabiliterande arbetssätt. 

 Kompetens 
Minst 85% av all omvårdnadspersonal ska ha genomgått omvårdnadsprogram eller motsvarande. 

 Nytt arbetssätt vid uppföljning 
Ett påpekande kan lämnas om mindre omfattande brister upptäcks i verksamheten vid 
uppföljning. Verksamheten ansvarar för att åtgärda brister inom ramen för det egna 
kvalitetsarbetet. Möjligheten att lämna påpekande följer den nya riktlinjen för avtalsuppföljning 
som antogs förra året. 

Utöver de nya kraven har redaktionella ändringar gjort i överenskommelsen gällande språk, tydlighet och 
koppling till lagstiftning. 
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Uppföljning 
Hanna Näsholm, Avtalscontroller                  
Se utskickat bildspel. 
 
Kommunen har enligt lag skyldighet att följa upp de välfärdstjänster som de är huvudman för. Det görs 
för att säkerställa att kommunen tillhandahåller tjänster med god kvalitet till kommunens medborgare. 
Grunden för uppföljningarna är krav i avtal med privata utförare och överenskommelsen med den 
kommunala utföraren. Uppföljningarna utgår från Riktlinje avtalsuppföljning (orebro.se) 
 
Under pandemin har platsbesök vid uppföljning av kvalitetskrav ersatts med digitala möten. Från och med 
nu kommer platsbesök ske i verksamheten i samband med uppföljning. 
 
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 Dokument och 
vägledning inom hälso- och sjukvård – för vårdgivare - Örebro kommun - fördjupning (orebro.se) 

Vad är nytt:  

 Webbutbildning  
 Hygienombud  
 Förtydligande kring egenkontroller  
 Förtydligande av chefens ansvar  

Frågor besvaras av medicinsk ansvarig eller hygiensjuksköterska. 

 

https://www.orebro.se/download/18.397eb4d8167208d4562d71b/1592317804947/Riktlinje%20avtalsuppf%C3%B6ljning.pdf
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare/dokument--vagledning-inom-halso---sjukvard.html
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare/dokument--vagledning-inom-halso---sjukvard.html

