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Minnesanteckningar Dialog- och informationsträff 

25 mars 2021 

Deltagare 

Närvarande utförare: 247 Tillsammans, A-omsorg, Aspen Partner, AOV, Din Dag, Kvalita 
hemtjänst, Mann Service, Ossobles, Ren Service, Vårda hemtjänst, AK Assistans, Kvalitetsservice, 
Good service, Hemvården Örebro kommun 

Närvarande från Enheten för uppföljning: Cecilia Hamp, Jeanette Birgersson, Sandra 
Ressem 

Övriga närvarande: Tina Hultkrantz, Omid Lundin Sulayman, Anna.>Stina Lander, Sarah 
Strandberg Mats Friberg, Heidi Laine, Jessika Henriksson, Anne Shemeikka, Annika Gustafsson.  

Föredragande: Hanna Schwager och Pernilla Larsson Medicinskt ansvariga, Yuri Yanez 
avtalscontroller, Maria Holmberg gruppledare och Sofia Karlsson verksamhetsutvecklare, 

Andreas Legnerot enhetschef. 
 

Inledning 
Cecilia Hamp hälsar välkommen och hälsar särskilt välkommen till våra nya utförare inom omvårdnad 

och service Vårda hemtjänst och inom omvårdnad Aspen Partner. 

Cecilia presenterar även den enkät som kommer skickas ut efter dialogträffen med syfte att 

utvärdera och kvalitetsförbättra oss själva för att kunna utförare stöd efter behov.  

De bildspel som visades under dialogträffen skickas ut till alla utförare tillsammans med 

minnesanteckningar   

Patientsäkerhetsarbete /Kvalitetsarbete 
Hanna Schwager Medicinskt ansvarig arbetsterapeut och Pernilla Larsson Medicinsk ansvarig 

sjuksköterska  

Hanna och Pernilla visar ett bildspel som utgår från det utskick som tidigare gjorts till alla 

omvårdnadsutförare. De berättar att ett nytt utskick kommer göras då det smugit sig in ett fel i det 

tidigare.  Den 31 oktober vill medicinskt ansvariga ha in svaren. 

Det som ska skickas in är: 

- Egenkontroller gällande hygienrond, PPM -BHK alternativt lätt att göra rätt, Avvikelser och 

synpunkter samt följemått   

- Riskanalyser  

Medicinskt ansvariga har gjort ett förslag på års-hjul som kan användas för detta. 

Inga frågor inkommer men uppkommer frågor i efterhand går det bra att höra av sig- 

Kontaktuppgifter kommer finnas i bildspelet.  
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Riktlinje för Social Dokumentation 
Yuri Yanez avtalscontroller 

Yuri går igenom bildspel med utgångspunkt från riktlinjen Dokumentation och 

dokumentationsskyldighet SoL och LSS Örebro kommun. 

Riktlinjen sammanfattar de grundläggande förutsättningarna för dokumentationsskyldigheten enligt 
SoL och LSS i syfte att vägleda personal och chefer samt skapa en samsyn kring hur vi arbetar utifrån 
dokumentationsskyldigheten i Örebro kommun.  
 

Sammanfattning 

Presentationen går igenom dokumentationsskyldighet på verksamhetsnivå utifrån samverkan, 

egenkontroller, riskanalyser, egenkontroller och avvikelser och synpunkter. Presentationen går även 

igenom dokumentationsskyldighet på individnivå utifrån IBIC (individensbehov i centrum) och 

genomförandeplaner och verkställighetsjournal. 

En fråga ställs under presentationen om dokumentation och genomförandeplaner då det 

framkommit att genomförandeplanen är den enskildes och ska skrivas i jagform. 

Svar: I genomförandeplanen ska det framgå att den enskildes delaktighet och på vilket sätt den gjort 

det vilket innebär att en genomförandeplan inte behöver skrivas i jagform Genomförandeplan ska 

upprättas tillsammans med den enskilde och utgå från den information som finns i uppdraget kring 

behov av stöd och mål. Genomförandeplanen är en del av dokumentationen ock ska spegla det 

praktiska genomförandet av stödet. 

Ett förtydligande gavs av Yuri i slutet av dialogträffen gällande det som uppgavs om jagform i 

genomförandeplanen under presentationen. Att under rubrikerna Delaktighet och Planering under 

dygnet väljer man numera: ”Jag har varit delaktig i planeringen” samt ”Jag önskar att du ger mig stöd 

. . . ” 

Riktlinjen är sedan tidigare utskickat men finns även publicerad på orebro.se Regler, riktlinjer, rutiner

  

IBIC - nuläge 
Maria Holmberg gruppledare omsorg och stöd och Sofia Karlsson verksamhetsutvecklare 

Maria och Sofia presenterar ett nuläge för IBIC. Vilka utbildningar har hållits, vilka verktyg finns att 

tillgå och vad kommer framåt. 

Den 5 maj kommer en utbildning för dokumentationsansvariga genomföras utifrån IBIC livsområden. 

Inbjudan kommer skickas ut. Även under hösten planeras det för utbildning men där är inga datum 

klara. 

Annika Gustafsson från vård och stöd förmedlar via chatten i Teams under mötet att de just nu håller 

på att lägga in de nya nyckelorden i Treserva. 

 

 

https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/valfrihetssystem/regler-riktlinjer-rutiner--lagar.html
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/valfrihetssystem/regler-riktlinjer-rutiner--lagar.html
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Ersättningsmodellen  

Andreas Legnerot 

Andreas går igenom de justeringar som gjorts gällande ersättningsmodellen för omvårdnad: 

- Nivå 1-6 och nivå 25 har justerats 

- Schablonersättning delegerad HSL är fått två nivåer. 

Den årliga uppräkning (OPI) gällande ersättning omvårdnad presenteras. Även den årliga 

uppräkningen gällande ersättning för service presenterades. 

Även fortsättningsvis kommer utförandegraden följs varje månad. 

 

Avslut 
En påminnelse om att svara på enkäten som kommer skickas ut. Enkäten är inte obligatorisk men vi 

hoppas att så många som möjligt vill svara. Enkätsvaren är anonyma. 

Nästa dialogträff planeras till 27 maj 2021. 

 

 

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 

Jeanette Birgersson  

Avtalscontroller 

 


