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Minnesanteckningar Dialog- och informationsträff 3 mars 2022 

Deltagare 

Närvarande utförare: Ossobles Service, Aspen Partner AB, A-omsorg AB, Ren service i Örebro AB, Good 
service superglans AB, Cleverex Omsorg AB, Din Dag omsorg och service AB, Finn Ess i Örebro AB, Akita 
Omsorg, Lycka Omsorg AB, Hemvården Örebro kommun, Avancerad Omsorg Vård (AOV) 
Närvarande från Enheten för uppföljning: Jeanette Birgersson, Malin Paulsson, Sandra Ressem 
Övriga närvarande: Heidi Lane, Anne Shemeikka, Catrine Lindström, Hanna Engman. Petra Schröder, 
Pia Ahlin, Sandra Andersson, Angelica Diviak, 
Föredragande: Pernilla Larsson, Hanna Schwager, Anne Svensson, Stefan Lind, Annica Kindborg, Maria 
Holmberg  
 

Inledning 

Avtalscontrollers Jeanette Birgersson och Malin Paulsson hälsade välkommen och gick igenom 
dagordning. 

Patientsäkerhetsberättelse 2022   
Pernilla Larsson MAS, Hanna Schwager MAR 
Genomgång av hur arbetet med patientsäkerhet kommer att se ut under 2022. Alla utförare har fått 
ett utskick, en tjänsteskrivelse och rapportmall- sammanställning och analys som ni ska inkomma 
med senast 31 oktober 2022. Riskanalys, egenkontroll och analys av avvikelser är det ni kommer att 
sammanställa i rapportmallen samt att covid- 19 finns kvar även under 2022. Stödtexter finns för att 
underlätta för er att fylla i. Utifrån era sammanställningar skriver medicinskt ansvariga 
patientsäkerhetsberättelsen för 2022.  

Se utskickat bildspel.   

Fråga inkommer om avtalets krav att 85 % ska ha genomgått omvårdnadsprogrammet eller 
motsvarande om detta ses över på något sätt och om det skiljer sig åt beroende på verksamhet. Hur 
det ser ut varierar vilket vi ser i samband med uppföljningar, men vi förmedlar att detta är en fråga 
som ständigt är aktuell och att vi är medvetna om de lokala och nationella utmaningar som finns 
kring rekrytering. I samband med att undersköterska från 2023 kommer bli en skyddad yrkestitel 
kommer detta återigen bli aktuellt att se över.   

 

Information från Natt och välfärdsteknik   
Anne Svensson enhetschef  
Information. Utskick kommer att göras av telefonnummer till nattsjuksköterska, nummer som endast 
är till för personal. Rapportera till natten, treserva brevlådor fram till 21.30, om senare ska ni kunna 
ringa.  
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Carelock, det kommer ofta meddelanden att det inte fungerar, när välfärdsteknik kommer på plats 
brukar det fungera. Tips, testa låset med öppen dörr, då får ni svar på om det är Carelock eller själva 
dörren som är problemet. 

Extra tillsyn under natt, vi behöver åtkomst i Treserva och möjlighet att komma in till kund, om en 
kund saknar larm blir det svårt. Tydlig rutin behöver ses över.  

Ett problem har funnits hos Tunstall vad gäller larmplaner, detta har berört tre externa utförare, där 
larm har gått till fel utförare. Avvikelse har gjorts och problemet har lösts. Provkörning har gjorts för 
att se att larmplanen går till rätt utförare. Får ni larm på fel kunder, signalera direkt till välfärdsteknik. 

Byte lösenord   
Stefan Lind, systemadministratör, vård och stöd 
Information om nytt sätt att hantera lösenord. Alla konton inom kommunens system ska följa 
kommunens IT- säkerhetspolicy. 180 dagars giltighet. Möjlighet att själv återställa sitt lösenord om 
det glömts bort eller gått ut. Kräver registrering av mobilnummer. Planering är att lösenordsbytet ska 
ske före 1 juni. Ni behöver kontrollera så det inte finns inaktuell personal kvar i Treserva. Stefan 
kommer följa upp detta under mitten av april med externa utförare.  

AOV har kört som pilot under ett år och berättade om hur det har fungerat. Tips om ni har många 
anställda, dela upp personalen så inte alla byter lösenord samtidigt. 

Se utskickat bildspel och bilaga med information. 
 
Frågor inkommer om treservakonton och hantering vid avslut, tjänstledighet och om medarbetare 
byter arbetsplats. Treserva konton kan inte avslutats i förväg och vid tjänstledighet där medarbetare 
planerar att komma tillbaka behöver inte ett avslut av konto göras. Om en ny medarbetar har haft 
annan arbetsgivare så kan inte kontot flyttas med, utan nytt konto behöver beställas av nya 
arbetsgivaren. När medarbetare avslutar sin tjänst behöver en avbeställning av konto göras. 

 
Förfrågningsunderlag, ersättningsmodell och riktlinje för 
biståndshandlägganing   
Jeanette Birgersson, avtalscontroller 
Annica Kindborg, gruppledare 
Maria Holmberg, gruppledare 
 
Information om förslag på förändringar från 1 april 2022. Beslut på nästa programnämnd 24 mars.  

Förändringar i förfrågningsunderlag service innebär att antal timmar per månad tas bort för alla 
insatser utom fixartjänst. Förändringar i förfrågningsunderlag omvårdnad till följd av uppdaterad 
riktlinje för biståndshandläggning. Förtydliganden kring ledsagning som endast kommer vara till 
vårdinrättning. Övrig ledsagning för promenader eller aktiviteter kommer ingå under fysiska och 
sociala aktiviteter.  Förtydliganden kommer ske i båda förfrågningsunderlaget inom vissa punkter. 
Nära vård kommer att läggas till. Krav på verksamhet och ledning kommer flyttas till en och samma 
punkt. Inga förändringar som ändrar innehållet. 
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Riktlinje för biståndshandläggning har ni tidigare under våren 2021 fått information om, vissa 
justeringar kommer nu göras. Ni har besvarat enkät under hösten kring tid för serviceinsatser. Antal 
timmar för service ändras nu till omfattning, hur ofta en insats ska utföras. Information om 
förändringen som berör omsorgsuppdrag, ledsagning vårdinrättning och avlösning i hemmet. 
Samtliga uppdrag för kund kommer succesivt förändras vilket ni kommer märka på nya uppdrag och 
omprövningar. 

Ersättningsmodeller, information lämnades om förslag till förändringar som berör service och 
omvårdnad. Ersättningsmodellerna ska efterlikna varandra förutom fixartjänst som föreslås fortsätta 
ersättas för utförd tid. Kontrollnivåerna vid lågt utförande föreslås på samma sätt inom service som 
inom omvårdnad. Inga kontrollnivåer för avlösning i hemmet eller ledsagning vårdinrättning. 
Registreringen i TES är fortsatt viktig.  

Se utskickat bildspel. 

 
Frågor och synpunkter som inkom från flera deltagare: 
Det är sent att få informationen nu när det snart börjar gälla. Saknar en transparens i innehållet av 
ersättningen likaså hur det varit tidigare, om det skiljer för kommunen och externa. Vilka summor 
det handlar om för att kunna planera sin verksamhet, kommer man förlora lika mycket som när det 
gäller omvårdnad. Tips ges om att titta på hur Skövde kommun har arbetat med ersättning till 
externa utförare jämfört med intern. 
 
Utskick av information om ny ersättningsmodell service efter dialogträff 2022-03-08 
Med anledning av frågor och synpunkter som inkom på dialogträffen om införandet av ny 
ersättningsmodell kommer förslag om införandet föreslås vara 1 september 2022 i stället för 1 april 
2022. Detta för att ge utförarna förutsättningar att vid behov anpassa sin verksamhet. Alla utförare 
kommer bjudas in till en informationsträff under april där den nya ersättningsmodellen för service 
gås igenom och där utförare får möjlighet att ställa frågor. Inför detta kommer utförare få ta del av 
beslutad ersättningsmodell och tillhörande bilagor. 

Övriga frågor 
Uppföljning av ny ersättningsmodell omvårdnad 
Muntlig information ges av Annica Kindborg om ett nytt uppdragsdirektiv om översyn av 
ersättningsmodellen för omvårdnad och påverkan på utförare. Där ni som utförare kommer att 
bjudas in för att vara delaktiga. Exakta arbetsformer för hur detta uppdrag kommer se ut är inte 
klart. Uppdraget planeras bli klart till september.  
 

Avslut En påminnelse om att svara på enkäten som kommer skickas ut för utvärdering är inte 
obligatorisk men vi hoppas att så många som möjligt vill svara. Enkätsvaren är anonyma. Ni är alltid 
välkomna att höra av er till oss på Enheten för uppföljning via telefon eller mejl om ni har frågor eller 
funderingar.  

 

Vid pennan Malin Paulsson Avtalscontroller


