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Trevlig sommar!

 

Nyhetsbrev från Enheten för 
uppföljning 
Detta nyhetsbrev vänder sig till utförare av omvårdnad 
och service, boende, daglig verksamhet och mattjänst. 
 
Skyddsutrustning- centralt lager Örebro kommun 
Om akut brist uppstår och ordinarie leverantör inte kan 
leverera behöver externa utförare från 1 juni ringa 
kommunen. Mer information finns här. 
 
Förflyttningsutbildningar i sommar 
Nu finns det fler platser till Introduktionsutbildning 
manuell förflyttning/lyftkörkort, anmälan sker här 
 
Daglig verksamhet 
En revidering av förfrågningsunderlag för externa 
utförare och överenskommelse för kommunala utförare 
planeras att genomföras under hösten, med syftet att 
ytterligare förtydliga kvalitetskraven. 
  
De tre tillfälliga besluten som berör daglig verksamhet 
som fattats utifrån covid-19 pandemin gäller till och med 
30 juni och beslut om eventuell förlängning tas under 
juni månad. Efter att beslut är fattat kommer berörda 
utförare att informeras. 
 
Nuläge IBIC 
Förvaltningen för sociala insatser har upprättat ett 
metodstöd om IBIC, strukturerad dokumentation för 
planering, genomförande och uppföljning av stöd. 
Metodstödet är avsett för användare i Treserva. En 
anpassad version för externa utförare inom daglig 
verksamhet kommer skickas ut under juni.  
 
Kommunen håller också på att ta fram ett 
förvaltningsövergripande informationsmaterial som 

beskriver vad IBIC innebär för den som tar emot stöd. 
Vår förhoppning är att materialet ska fungera som ett 
stöd för er i samverkan och kommunikation med 
individen vid planering och genomförande av stödet. 
 
Äldreomsorgslyftet 
Under juni kommer mer information om nästa satsning 
inom Äldreomsorgslyftet - undersköterskelyftet. För att 
öka kompetensen för anställda undersköterskor har 
Kommunen i samarbete med Komvux tagit fram ett 
utbildningskoncept. Utbildningen pågår en termin på 
halvfart under arbetstid. Utbildningen prioriterar 
områden inom vilka kompetensen behöver höjas utifrån 
brister, avvikelser och klagomål som tas upp i 
patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse.  
 
Kommunen har utgått från de nya kompetensmålen för 
undersköterska för att beskriva behoven. Komvux har 
matchat dessa behov mot den nya undersköterske-
utbildningen och tagit fram aktuella kurser. Mer 
information om Äldreomsorgslyftet finns på 
Socialstyrelsens hemsida. 
 
Höstens dialogträffar, enskilda avstämningssamtal 
Har ni tankar om innehåll på dialogträffar, skriv till 
egetval@orebro.se 
 
Ni har möjlighet att boka enskilda avstämningsträffar, 
beroende på era frågeställningar kommer olika 
funktioner att delta.  
 
Ni hittar information och datum för höstens dialogträffar 
och enskilda avstämningssamtal här 
 
 
 
Enheten för uppföljning tackar för gott samarbete under 
våren. Vi önskar er alla en trevlig sommar och ser fram 
emot att mötas i olika forum i höst.

https://www.orebro.se/kommun--politik/kris--sakerhet/krisberedskap/information-med-anledning-av-coronaviruset/anmal-behov-av-skyddsutrustning-och-basal-hygienutrustning.html
https://app.memlin.com/view/603f499934c2c5
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/satsningen-aldreomsorgslyftet/
mailto:egetval@orebro.se
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/valfrihetssystem/dialogtraffar--enskilda-avstamningssamtal.html

