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Minnesanteckningar Dialog- och informationsträff 7 oktober 2021 

Deltagare 

Närvarande utförare: Örebro kommun, Humana 
Närvarande från Enheten för uppföljning: Sandra Månstierna, Malin Paulsson, Sandra Ressem 
Övriga närvarande från Myndighetsverksamheten: Jasmina Mann, Annica Kindborg, Marcus 
Weman 

 

Inledning 

Avtalscontrollers Sandra Månstierna och Malin Paulsson hälsar välkommen och går igenom dagordning 

Utvärdering vårens dialogträff 
Enkätsvar från 4 deltagare. Digitalt forum önskas även fortsättningsvis. Länk till enkät för att utvärdera 
dagens träff skickas via chatt i teams för deltagare.  

Avtalscontrollers påminner om hemsidan där information om dialogträffar och möjlighet att boka enskilda 
avstämningssamtal för verksamheter finns. Det finns några tillfällen kvar under hösten att boka. 

Dialogträffar och enskilda avstämningssamtal - Örebro kommun - fördjupning (orebro.se) 

Basal hygien 

Avtalscontrollers Sandra Månstierna och Malin Paulsson går igenom bildspel som medicinskt ansvariga 
skickat med. Information lämnades från verksamheterna att det varit svårt att få platser på den 
hygienombudsutbildning som medarbetare ska gå. Bildspelet bifogas minnesanteckningarna, det finns 
även ett länge bildspel som Regionen tagit fram och detta finns på nedanstående hemsida under boxen 
basal hygien och smittförande avfall. 

Hälso- och sjukvård – för vårdgivare - Örebro kommun - fördjupning (orebro.se) 

Uppföljningar av kvalitetskrav 

Information om att uppföljning av kvalitetskrav för kommunal utförare pausats under hösten 2021 på 
grund av översyn av metod för att kunna följa upp på verksamheterna på en mer systematisk nivå och 
kunna följa upp minst en gång vart tredje år enligt riktlinje för avtalsuppföljning., Det finns även andra 
former av uppföljningar och dessa beskrivs i riktlinjen. Länk till riktlinjen bifogas nedan. 

Uppföljningar inom omsorg och stöd - orebro.se 

 

 

 

https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/valfrihetssystem/dialogtraffar--enskilda-avstamningssamtal.html
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/jamforelser-statistik--undersokningar/dokument--undersokningar/omsorg--stod---dokument/uppfoljningar-inom-omsorg--stod.html
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Obligatoriska utbildningar 

Under dagens möte ligger fokus på IBIC men det finns ytterligare obligatoriska utbildningar som ligger på 
kommunens hemsida. Dock återkommer vi till dessa längre fram då utbildningarna i dag framför allt berör 
godkända utförare inom valfrihetsystemen.  

Marcus Weman gruppledare utredningsenheten LSS/SOL informerar om att alla nya uppdrag till 
verksamheterna är skriva enligt IBIC. Marcus informerar även om att Örebro kommun inte kommer gå 
igenom gamla uppdrag och uppdatera dem utifrån IBIC. Om utförare har synpunkter kring nya uppdrag 
är de välkomna att återkoppla till utredningsenheten LSS/SOL. Kommunal utförare informerar att de vid 
uppföljning av genomförandeplan avser återkoppla till handläggare när individen inte har ett uppdrag 
enligt IBIC. 

 

Tips om Webbseminarium från Myndigheten för delaktighet 
Evenemang - MFD 

20 oktober kl. 8.30-9.30 Tiden efter pandemin – lärdomar, utmaningar och framtiden. 
 

21 oktober kl. 08:30 - 09:30, Tillgänglig information - en förutsättning för att kunna delta i demokratin. 

https://www.mfd.se/inspiration/evenemang/

