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Till privata utförare av omvårdnad i Örebro kommun

Utredning i hemmet
I samband med utskrivning från sjukhus eller korttidsplats kan personer som känner sig otrygga eller har
risk för återinläggning få ett beslut med insatsen Utredning i hemmet. Det är en strukturerad utredning
som ska leda till ett nytt beslut vid uppföljning med biståndshandläggare efter 14 dagar.
Metoden infördes under hösten 2016 och bygger på teamarbete med särskilt utbildad omvårdnadspersonal
som kallas hemgångsmottagare. Hemgångsmottagaren fungerar som samordnare och kontaktperson, tar
kontakt med den enskilde på sjukhuset, möter upp vid hemkomst, gör skattningar och bedömningar samt
deltar vid planerings- och avstämningssamtal. Utredning i hemmet innebär arbetsmoment för
hemgångsmottagaren som inte ersätts via det normala ersättningssystemet därför utgår en ersättning för
14,5 timmar ej brukartid.
I första skedet fick privata utförare som hade förutsättningar, en utbildning i metoden. Nu blir
Utredning i hemmet obligatoriskt för alla utförare av omvårdnad och skrivs in i avtal. Därför ska
alla utförare av omvårdnad i Örebro kommun få utbildning i Utredning i hemmet.
Privata utförare som inte tidigare gått utbildning i Utredning i hemmet
•

Utförare ska utse minst 5 personer/grupp eller ca 30 % av omvårdnadspersonalen till
hemgångsmottagare. Antalet är uppskattat för att säkerställa att hemgångsmottagare finns
tillgänglig för kund. Vid frågor kontakta projektledare.

•

Alla hemgångsmottagare ska gå ett av följande tillfällen: 10/5, 15/5 eller 24/5 kl 13:00-16:00.

•

Ersättning för personaltid (219:-/timme) kommer att utbetalas utifrån närvarolista.

•

Länk till anmälan: https://www.digiviter.com/view-event/mtm0mtu0otk

Privata utförare som har gått utbildning i Utredning i hemmet
•

Se över antalet personer som är hemgångsmottagare (minst 5 personer/grupp eller ca 30 % av
omvårdnadspersonalen)

•

Alla hemgångsmottagare som inte tidigare gått Steg 1 i utbildningen ska gå ett av följande
tillfällen: 10/5, 15/5 eller 24/5.

•

Ersättning för personaltid (219:-/timme) kommer att utbetalas utifrån närvarolista.

•

Länk till anmälan: https://www.digiviter.com/view-event/mtm0mtu0otk

Handledning
Handledning ges av projektledare i process och demens/kognitiv svikt. När person med demens/kognitiv svikt
kommer hem från sjukhuset med Utredning i hemmet vill vi träffa teamet för att göra en individuell
bemötandeplan. Kontakta Marita eller Hanna.
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