Minnesanteckningar utförarträff hemtjänst 2021-05-11
Närvarande hemtjänstutförare: Olivia, Casa Berget, Aida, A-omsorg, Alma, Gottskär,
Mölndals stads hemtjänst,

Gisela Askne, Uppdragschef VOF, inleder mötet och hälsar alla välkomna.
1. Presentation ny uppdragschef
Gisela Askne, ny uppdragschef, presenterar sig själv och agendan.
2. Blandad info från VOF IT
- Google DUO – Myriam Belbekri, digitaliseringsledare, presenterar appen Google DUO.
Inspiration tagen från Skellefteå, möjliggör konsultationer/videosamtal som kan, i viss mån,
ersätta fysiska besök av legitimerad personal.
- Digital signering i APPVA - Anette Larsson, verksamhetsutvecklare och IT-strateg, Sandra
Hult, enhetschef, Joachim Vang, sjuksköterska, presenterar APPVA och digital signering av
HSL-insatser som ersätter Treserva och medför en mer driftsäker lösning. För att registreras,
fyll i excel och svara på mailet som ni fått så snart som möjligt. Lösenordsskydda filen och
skicka lösenordet på sms till mailavsändaren. Digital utbildning för USK kommer erbjudas i
september. Tester utförs under våren -21. Go-date 7 september som huvudregel.
- Hantering av personuppgifter vid supportärende – Matilda Johansson, IT, presenterar.
Ärenden skickas till vof.it@molndal.se, felanmälan om något inte fungerar. Skicka
personuppgifter endast i Treserva-mailen. Ta kontakt med VOF-IT om du vill ha hjälp att
avidentifiera en felanmälan.
3. Trygg hemgång
Hanna Annelund, verksamhetsutvecklare, Gunilla Cederquist, projektledare, och Christina
Wadell, verksamhetschef Hälso- och sjukvård, presenterar mer om den nya insatsen trygg
hemgång. Personer med olika yrkeskunnande arbetar tillsammans, Hälso- och sjukvård
och socialtjänst, för att skapa ett team för hemgång och ha ett personcentrerat
förhållningssätt. Syftet är att den enskilde ska få en trygg och effektiv återhämtning i sin
hemmiljö. En ny biståndsform. Beviljas för normalt tre veckor. För personer där
tryggheten inte kan säkras nattetid är korttidsplats en bättre insats. Start mitten av augusti.
Mer information kring bl a överlämning till den hemtjänstutförare den enskilde valt
kommer före sommaren.

4. Uppföljning enl brukarsäkerhetsplan och patientsäkerhetsplan
Emelie Sundberg, Socialt ansvarig samordnare, och Karin Blomqvist, Medicinskt ansvarig
sjuksköterska, presenterar planerna för 2021. One Note kommer användas för
uppföljningarna. Årshjul finns för bägge planer för att se vad som görs när. För de utförare
som inte kommer åt OneNote kan MAS och SAS skicka materialet via mail.
5. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Tid för nästa utförarträff är i dagsläget inte klart utan vi kommer återkomma med
detta
Alla är välkomna att inkomma med punkter inför mötet!
Vid anteckningarna
Johan Bodarsjö

