ÖREBRO KOMMUN

2018-04-19

Minnesanteckningar dialogträff, 19 april 2018
Deltagare
Medverkande utförare: 18 deltagare från privata omvårdnads- och serviceutförare
Deltagare från Örebro kommun: Myndighetsavdelningen/uppföljningsteam och
Debitering.

Uppföljning MCSS
Pia Ahlin

Synpunkter om att sjuksköterskorna i kommunen fortfarande inte kopplar
delegeringar, man undrar varför?
Enligt Pia har detta påtalats till enhetschefer och tagit kontakt med både de och
sjuksköterskor. Några företag har kommit igång riktigt bra, andra lite grann bara.
Hon uppmanar alla utförare om att kontakta henne och berätta vilka
sjuksköterskor gäller det så tar hon upp det med respektive person.
På frågan om det är möjligt att ta bort medarbetare svarar Pia ja, men man ska
alltid höra av sig till henne. Enligt henne ska i fortsättningen chefen/arbetsgivaren
kunna göra det själv.
Det händer att anhöriga vill sköta en viss tids medicinering under dagen och efter
en överenskommelse med utföraren. Frågan som uppstår är signeringen av denna
insats. Enligt Pia ska utföraren alltid komma överens med sjuksköterskan först,
men man kan också medskicka.
Skulle dyka upp liknande frågor kicka gärna dem till sjuksköterskan Sofia
Pihlgren, tel 019-214622

Information från IT: Airwatch, Android E, Enrollment, Citrix, HSA, Sithskort
Thomas, Roine Johansson, Magnus Hammarsten & Karin Karlsson

Arbetsgivaren är skyldig att avsluta inloggning till kommunens digitala system, då
omvårdnadspersonal avslutar sin anställning hos en privat eller kommunal utförare.
Alla omvårdnadsföretag måste förse sig med (om inte redan gjort det) SITHS-kort.
Det räcker med att några personer har ett SITHS-kort hos respektive utförare.
SITHS-korten är personliga d.v.s. att det ska användas/hanteras precis som
bankkort eller liknande personlig legitimation, med samma ansvar. Man kan inte
logga in med SITHS-kort i andra verksamhetssystem som t.ex. Treserva eller TES.
OBS! Till höst byter SITHS till EFOS. Beställ nytt i god tid innan det gamla kortet
går ut.
En återkommande fråga ställs om nya iPhone som inte verkar vara kompatibla med
TES. Förklaringen som ges är att det beror på våra leverantörers val av andra
sorters mobiler, i detta fall Android.
Se bifogade PP-bildspel
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Utvärdering av Utredning i hemmet
Hanna Näsholm & Kjerstin Larsson

Samtliga utförare rekommenderas att gå utbildningen till hösten, oavsett om man
har gått tidigare.
Utförarna berättar att det har hänt att det skickas patienter från USÖ ibland på en
lördag t.ex. då det inte finns tillgång till arbetsterapeut. Detta kan medföra
konsekvenser för både utföraren och patienten. Det händer också att patienten
skickas hem utan att varken distriktssköterskan eller arbetsterapeut är informerade.
Hanna menar att det fortfarande finns en hel del att jobba med. Kontakta gärna
henne via Treserva så att hon kan föra vidare till berörda.
Se bifogat bildspel.

Kort info om debitering
Moa Ramberg

Så småningom kommer en skriftlig information om nya regler kring debiteringen
att skickas ut till alla utförare.
Ersättningsfrågor kring tiden som går åt för rehabiliteringsinsatser från
fysioterapeuter tas upp av utförare. Uppföljningsteamet för frågan vidare inom
Örebro kommun.

OBS! Nästa Dialogträff: 2018-05-17
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