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Minnesanteckningar Dialog- och informationsträff 22 september 
2022 

Deltagare 
Närvarande utförare: A-omsorg, AOV, Ren Service, Örebro kommun, Good Service, Örebro omsorg, Akita, Lycka 
omsorg, Cleverex, Aspen Partner, Din Dag. 
Närvarande från Enheten för uppföljning: Yuri Yanez, Per Lindqvist, Jeanette Birgersson, Sandra 
Ressem 
Övriga närvarande: Omsorg och stöd - Jessica Henriksson, Servicecenter - Heidi Laine, 
Ersättningsgruppen Angelica Diviak, Annica Kindborg, Peter Tinjan 
Föredragande: Hanna Hernebring, Annelie Wendt och Camilla Gunnarsson, Tina Hultkrantz, Camilla 
Åstholm, Sofia Tavemark. 
 

Inledning 
Avtalscontrollers Yuri Yanez hälsar välkommen. 

Förändringar i avtal och överenskommelse   
Hanna Hernebring, Enheten för uppföljning                   
Se utskickat bildspel  
 
Sammanfattning:  
Information ges om förslag på nya och förändrade krav i förfrågningsunderlag, avtal och 
överenskommelse. Nytt krav är att begäran om uppvisande av utdrag ur belastningsregistret ska 
ske i samband med rekrytering, vilket ett ätt beslut fattat av Kommunstyrelsen. Förändrade krav 
är ett tillägg kring hygien, att förutom tidigare krav gäller även Socialstyrelsens nya föreskrift samt 
att det är en ny riktlinje kring Skyddsåtgärder som gäller. 
Beslut tas i programnämnd 24 november och gäller från 14 december. Nya avtal kommer att 
skickas ut efter att beslutet är fattat. 
 

Information från hemsjukvården 
Tina Hultkrantz, Camilla Åstholm, Sofia Tavemark 

Hämtning av läkemedel 
Glöm inte att ta med legitimation, tjänstelegitimation går bra. Berätta vilken enhet du kommer 
ifrån samt vilka patienter du ska hämta läkemedel för. Tänk även på att komma på avsatta tider, 
då det är då det finns någon som kan lämna ut. 
En uppmaning lämnas på förekommen anledning att gå igenom listorna hos apoteken för vilka 
som får hämta ut läkemedel där, detta för att säkerställa att det endast är personer som är 
anställda på rätt enhet och har behörighet som faktiskt kan hämta läkemedel. 
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Teamsamverkan 

Önskemål om att komma in tidigare i olika ärenden för samverkan lämnas, ett exempel som ges 
är vid upprepade avvikelser.  Verksamheten uppmanas att bjuda in till avvikelseträffar för att öka 
samverkan. 

En reflektion som uppkommer är att det är viktigt att alla berörda yrkeskategorier tar del av 
avvikelseprocessen under hela tiden samt att inte ha för bråttom att avsluta en avvikelse. 

Kommande workshop (gäller externa omvårdnadsutförare) 
En workshop kommer att hållas den 12 oktober mellan kl. 8-10 av medicinskt ansvariga och 
hälso-och sjukvårdsorganisationen. Länk och inbjudan skickas ut efter dagens möte. 

Innehåll: Nya riktlinje kring Hälso- och sjukvårdsprocessen med fokus på arbetssätt för överlåten 
hälso- och sjukvård. 

Information från demensteamet 
Annelie Wendt och Camilla Gunnarsson 

Se utskickat bildspel: 

Sammanfattning:  
Demensteamets uppdrag är att bidra till kompetensutveckling. 
- De ger stöd till personal oavsett titel 
- Är ett städ till enskilda individer 
- Har kortare utbildningar till enskilda grupper 
- Ger stöd i reflekterande samtal 
Det går bra att kontakta Demensteamet via telefon, mejl eller treserva. Kontaktuppgifter finns i 
bildspelet. Vem som helst kan ta kontakten, det är dock viktigt att chefen är informerad då tid 
behövs för samverkan. 

Information från Enheten för uppföljning 
 Påminnelse att anmäla sig till MCSS-utbildningen som skickats ut 
 Workshopen den 12 oktober 8-10 med hemsjukvården och medicinskt ansvariga 
 Nätverksträffar kring IBIC kommer ske under hösten. Kommer ta upp 

genomförandeplaner, uppföljning, nyckelord, nära vård. Inbjudan kommer. 
 Lägesavstämningar fortsätter varje vecka. Dessa sker numera endast till Region Örebro 

Län.  
 Tänk på att när vi ber er bekräfta att ni mottagit något, att ni gör det.  
 Påminnelse om att läsa treserva dagligen, för att ta emot nya- och förändrade uppdrag 

eller fördelade alt delegerade åtgärder eller annan information kopplat till kunder. Det 
förekommer även att annan viktig information skickas i Treserva 

 

Nästa informations- och dialogträff är 17 november 2022


