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Minnesanteckningar Dialog- och informationsträff 18 november 
2021 

Deltagare 

Närvarande utförare: Lycka Omsorg, Good Service Superglans, Ossobles Service, Örebro Omsorg, 
A-omsorg, Cleverex Omsorg, Avancerad Omsorg Vård (AOV), Din Dag omsorg och service, Ren 
Service i Örebro, Hemvården Örebro kommun 
Närvarande från Enheten för uppföljning: Jeanette Birgersson, Yuri Yanez, Cecilia Hamp, 
Sandra Ressem, Jasmina Mann, Angelica Diviak, Andreas Legnerot  
Övriga närvarande: Myndighetsverksamheten: Elin Terenius. Omsorg och stöd: Anne Shemeikka, 
Jessica Henriksson, Catrin Lindström. Vård och stöd: Annika Gustafsson och Stefan Lind. 
Servicecenter: Mats Friberg. Välfärdsteknik: Anne Svensson  
Föredragande: Pernilla Widarsson, Sofia Andersson, Tomas Halleby, Anneli Söderberg, Lisa 
Hedbrant, Ingrid Magnusson, Jeanette Birgersson, Annica Kindborg, Sandra Månstierna, Cecilia 
Lundberg 

 

Inledning 

Avtalscontroller Cecilia Hamp hälsar välkomna. 

    
Dagverksamheter och seniorlotsar   

Pernilla Widarsson, Grenadjärens Dagrehab   
Sofia Adolfsson, platssamordnare 
Tomas Halleby, ssk dagverksamhet demensinriktning 
Anneli Söderberg, seniorlots 
 

Dagverksamheternas inriktningar är Dagrehab, Dagvård med social inriktning samt Dagvård med 
demensinriktning. Syftet med dagverksamhet är att underlätta kvarboende med vardagsrehabilitering och 
specifik rehabilitering. För att börja på dagverksamhet kan kontakt tas med biståndshandläggare, 
sjuksköterska, arbetsterapeut eller direkt med platssamordnare.  

Hälsofrämjande enheten riktar sig främst till seniorer. I den hälsofrämjande enheten ingår seniorlotsar, 
syn- och hörselinstruktörer, volontärsamordnare och aktivitetssamordnare. Insatserna är kostnadsfria. 

Se även utskickade bildspel. 

Förändringar utifrån beslutad riktlinje för biståndsbedömning   
Lisa Hedbrant, utredare 

Enligt tidigare fattat beslut i Programnämnd Social välfärd har riktlinjen för biståndsbedömning reviderats. 
Förändringarna innebär: 

 Serviceinsatser för makar och sammanboende kommer att hanteras med separata utredningar och 
beslut från och med 1 december 2021 
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 Ledsagning och social samvaro ändras till ledsagning till vårdinrättning och fysiska och sociala 
aktiviteter från och med 1 april 2022 

Se även utskickat bildspel. 

Nytt verksamhetssystem som ska ersätta Treserva   
Ingrid Magnusson, projektledare 

Ingrid går igenom det arbete som projektet hittills har genomfört för att kartlägga processer. Nytt 
verksamhetssystem ska ersätta Treserva, TES och MCSS men även det system som socialtjänsten 
använder. Projektet har träffat olika leverantörer för en första presentation. En tidsplan presenteras för 
hela projektet som planeras driftsättas i augusti 2023.  

En enkät kommer att skickas ut till alla utförare. Syftet med enkäten är att ta reda på vad som fungera bra 
med dagens system och vad ni ser för utvecklingsbehov.  

Se även utskickat bildspel. 

Revideringar i FFU/överenskommelse inom omvårdnad och service  
Jeanette Birgersson avtalscontroller, Annica Kindborg gruppledare 

Information om vilka förändringar som är aktuella i förfrågningsunderlag, överenskommelse och avtal i 
relation till beslutet om förändrad riktlinje som fattades av ansvarig nämnd i juni 2021. Ledsagning och 
social samvaro ändras till ledsagning till vårdinrättning och fysiska och sociala aktiviteter 

Information om förändringar i ersättningsmodell för både omvårdnad och service. När det gäller 
omvårdnad kommer en förändring ske i vad som ingår i nivån och när det gäller service kommer det bli 
aktuellt med ersättning enligt nivåer. 

En inbjudan till referensgrupp för ersättningsmodell service kommer skickas ut till de som anmält intresse. 

Tidsplan: Förändringarna träder i kraft 1 april efter beslut i nämnd. 

Se även utskickat bildspel. 

Äldreomsorgslyftet             
Sandra Månstierna avtalscontroller, Annica Kindborg gruppledare 

Sandra förmedlar anmälan till skolan och är länken mellan skolan och utförarna. Det är Sahra Strandberg, 
biträdande förvaltningschef i vård-och omsorgsförvaltningen, som är ansvarig tjänsteman för 
Äldreomsorgslyftet i Örebro kommun. Hon ansvarar bland annat för en samverkansgrupp mellan skolan 
och olika yrkesfunktioner i kommunen som är delaktiga i Äldreomsorgslyftet, som även Sandra är med i. 

Just nu är anmälan öppen för externa utförare att söka till Äldreomsorgslyftet, där det till våren 2022 
kommer vara vårdbiträdeslyftet och undersköterskelyftet som startar upp i början av februari, senaste 
datum för anmälan är 28 november. 

Tidigare terminer har det funnits möjlighet att utbilda sig till undersköterska direkt efter avklarade studier 
till vårdbiträde. I vår blir det inte någon ny undersköterskeutbildning, däremot kommer den möjligheten 
tillbaka till hösten 2022. 

Kommunen tittar på möjligheterna till att kunna erbjuda studier i grundskolesvenska inom 
Äldreomsorgslyftet då man ser att det är många elever som inte har tillräckliga kunskaper för att få 
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gymnasiebetyg i svenska, och därmed inte heller kommer kunna få en vårdbiträdestitel. Mer information 
om detta kommer framöver, och det kommer även löpande information om det skulle vara något annat 
nytt som berör Äldreomsorgslyftet. 

 

Ny riktlinje för läkemedelshantering    
Cecilia Lundberg, MAS 

Cecilia går igenom den nya länsövergripande riktlinjen kring läkemedelshantering som gäller från 1 
september 2021. Medicinskt ansvariga har påbörjat arbetet med att skapa en rutin utifrån riktlinjen. 
Kapitel 9 och bilaga 9:1 beskriver skärpta förutsättningar och krav för delegering, vilket bland annat 
innebär att inte alla insatser kommer kunna delegeras. Riktlinjen finns publicerad på hemsidan under 
boxen som heter Läkemedelshantering. 

Se även utskickat bildspel.  
 

Övrigt 
Inbjudan till informationstillfälle om Nära vård. Informationstillfället är 8/12 kl. 10-11.30.

https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare/dokument--vagledning-inom-halso---sjukvard.html

