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God jul
&
gott nytt år
2020 har präglats av Covid- 19 som på många sätt
drabbat samhället och påverkat våra verksamheter.
Utmaningarna har varit och är fortfarande stora. Vi vill
rikta ett stort tack till alla er utförare som har gjort och
fortsätter att göra en stor insats för örebroarna. Det är
inte över än, vi måste fortsätta följa rutiner, riktlinjer och
styrdokument för covid-19 även in i nästa år. Håll i och
håll ut!
Skyddsutrustning

Vid brist på skyddsutrustning hos er nuvarande
leverantör finns möjlighet att ta del av kommunens
centrala lager. Mer information om detta hittar ni på
kommunens hemsida. Det finns också möjlighet att
beställa bristvaror via SKL Kommentus Bristvaruavtal.
Externa utförare hör av sig till egetval@orebro.se för att
bli beställare. Kommunala utförare kan beställa genom
utsedda samordnare.
Inköp utan behovsprövning tas bort från och med
1 januari 2021

Med anledning av covid-19 har personer över 70 år haft
möjlighet att beställa tjänsten inköp utan
behovsprövning. Från 1 januari 2021 tas den möjligheten
bort. Enligt rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten gäller nu inga särskilda
restriktioner för personer över 70 år. Den som, oavsett
ålder, inte klarar av inköp på egen hand har möjlighet att
ansöka om biståndsprövad hjälp enligt socialtjänstlagen.
Daglig verksamhet

För att begränsa smittspridning av Covid-19 inom daglig
verksamhet har man beslutat att tillfälligt utöka
målgruppen för daglig verksamhet på distans. Man har
också beslutat att utföraren har möjlighet till förändrade
öppettider samt att habiliteringsersättning ska betalas ut
på lika villkor som smittbärarpenning. Besluten gäller till
och med 28 februari 2021.
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Enskilda avstämningssamtal

Uppföljningsteamet fortsätter under 2021 att erbjuda
samtliga utförare enskilda avstämningssamtal för
rådgivning och stöd gällande den egna verksamheten.
Avstämningssamtalet sker digitalt via Teams.
Tidsbokning sker vid kommunens hemsida.
Informations- och Dialogträff 2021

Under våren 2021 kommer vi bjuda in till digitala
Informations- och dialogträffar med fokus på
erfarenhetsutbyte och dialog. Inbjudan kommer rikta sig
till tjänsteområdena daglig verksamhet, omvårdnad &
service, vård-och omsorgsboende samt bostad med
särskild service. Datum för vårens tillfällen finns
publicerade på kommunens hemsida.
Äldreomsorgslyftet

Under 2021 kommer berörda utförare få information om
hur ni kan ta del av äldreomsorgslyftet. Satsningen
bygger på en särskild överenskommelse mellan SKR och
Kommunal och syftar till att stärka kompetensen inom
kommunalt finansierad vård och omsorg. Mer
information om Äldreomsorgslyftet finns på
Socialstyrelsens hemsida.
Ny påföljd vid uppföljning av kvalitetskrav

Vid uppföljning av kvalitetskrav kan kommunen, istället
för en sanktion, nu göra ett påpekande när mindre
omfattande avtalsbrister identifieras. Utföraren ska
åtgärda bristen inom ramen för sitt eget kvalitetsarbete
och redovisa resultatet i kommande kvalitetsberättelse.
Kvalitetsberättelsen ska årligen lämnas in till
uppdragsgivaren. Mer information om detta kommer
under 2021.

Enheten för uppföljning önskar er alla en god jul och
ett gott nytt år!
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