Minnesanteckningar dialogträff, 17 maj 2018
Deltagare
Medverkande utförare: 10 deltagare från privata omvårdnads- och serviceutförare
Deltagare från Örebro kommun: Uppföljningsenheten, Debiteringen, Ekonomi, övriga aktörer
från Örebro kommun.
Yuri Yanez från Uppföljningsenheten välkomnar alla och inleder mötet. Presentation av nya
medarbetare på Uppföljningsenheten sker sen.

Uppföljning MCSS
Pia Ahlin

Pia Ahlin går igenom statistik kring digital signeringsfrekvens gällande medicinhantering samt
arbetet kring detta. Presentationsmaterialet som Pia går igenom kommer att skickas ut till
samtliga utförare
En utförare framför att det är jobbigt när det inte fungerar med medicinhanteringen i
förhållande till delegerande sjuksköterska. Pia svarar att hon förstår det och att det alltid går
att höra av sig till henne om det uppkommer frågeställningar.

Nya avtalsregler gällande omvårdnad
Haidi Faraj

Haidi går igenom förändringar i det nya förfrågningsunderlaget/avtalet. Fråga uppkommer
hur lång tid det kommer att ta att installera RFID-taggar hos kunder när de nya reglerna
träder i kraft 1/9. Utförare tycker det är viktigt att tagg kommer upp innan hjälp ska påbörjas.
Andreas Legnerot från ekonomiavdelningen säger att kommunen kommer återkomma till
utförarna gällande fungerande rutiner kring detta.
Haidi informerar om den fortsatta processen inför det politiska beslutet kring förändringar i
avtalet. Det troliga är att det nya avtalet kommer att skickas ut till samtliga externa utförare i
början av juni. Haidi understryker att det är viktigt att avtalet undertecknas så snart som
möjligt och skickas tillbaka till kommunen.
Det presentationsmaterial som Haidi går igenom under dialogträffen kommer att skickas till
samtliga utförare.

Förändringar gällande ersättningsfrågor
Andreas Legnerot

Andreas går igenom förändringar gällande ekonomi. Baserat på tre dokument, avtal, regler
för registrering och ersättning av utförd tid samt rutin för fakturering
Fråga uppkommer vad som händer när insatser faller bort, tex beslut som har gått ut eller
insatserna läggs in för sent, eller tekniskt strul som gör att insatser faller bort. Svar på frågan
är att det inte går att ge något generellt svar utan att det får bedömas från fall till fall.

Frågor uppkommer om ersättning för fysioterapiinsatser ordinerat av fysioterapeuter. Svar
från Jan Andersson på Uppföljningsenheten är att rutiner för detta ska skickas ut så snart
som möjligt till samtliga utförare.
Presentationsmaterialet som Andreas gick igenom kommer att skickas ut till samtliga
utförare.
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