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Besöksadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Göteborgsvägen 7 Postadress: Mölndals stad, 431 82 Mölndal 
Telefon: 031-315 10 00 E-post: vardomsorg@molndal.se 

Minnesanteckningar Utförarträff hemtjänst 2018-09-04 

Närvarande: Jonna Forslund, Aida Vårdservice; Erika Lörinczy, Stefan Svensson Casa Berget; Anne 
Maaninka, kooperativet OLGA; Danijela Ceganjac, Brämhults hemtjänst; Carina Ogrander, Anna 
Ohlén, Daniel Dahlgren, Gottskärs Hemtjänst; Lala Hamakarim, Alma vård och omsorg; Annamari 
Hassel, Therese Wahlgren biståndsenheten Mölndals stad; Annbritt Högemark och Ann-Marie 
Predan enheten för styrning och uppföljning Mölndals stad. 

1. Vård- och omsorgscollege, handledare 
Mariette Petric, ordförande vård- och omsorgscollege och Monica Larsson, processledare vård- 
och omsorgscollege informerar om vikten av handledare för studenter. Handledare måste vara 
undersköterska. Alla utförare ska ta emot praktikanter. Utbildningsförvaltningen skickar ut info 
inför handledarutbildningen till alla utförare. Utbildningen är på 2-3 heldagar. Som handledare 
bjuds man in till 3 träffar/termin, alltid i Mölndals stad. Bilder från presentationen bifogas 
minnesanteckningarna. 

 
 

2. Nuläge Treserva och TES 
Maria Rask berättar att hon slutar i september och ersätts av Sofia Jarlsgård som 
systemadministratör. Maria påminner också om att använda e-postadressen vof.it@molndal.se 
vid frågor angående systemen. Då går mejlet till samtliga på förvaltningens it-enhet och inget 
ärende riskerar att hamna mellan stolarna. 
 
Susanne Eliasson, processledare för Treserva informerar om nuläge, utbildningar mm. Just nu 
lägger biståndshandläggarna över alla ärenden från Procapita i Treserva. 
Biståndschef Annamari Hassel vill bli kontaktad, annamari.hassel@molndal.se om 
handläggningstider eller kontakter med handläggare tar för lång tid 
Treservanytt som skickades via e-post från Susanne 14 juni till utförarna, innehåller all info om 
införandet. 
Skicka till Sofia Jarlsgård angående personals behörigheter. 
 
Rebecca Liljemark, projektledare för införandet av TES informerar om nuläget. 
Inventering av mobilitet skickas in snarast till rebecca.liljemark@molndal.se 
Kontakta Rebecca om det finns frågor kring detta. 
Vilka kit vad gäller mobilitet förvaltningen kommer att erbjuda är inte klart än. 
TES, som bl.a. är ett tidsregistreringssystem, förs in 3/12. 
I november kommer det att genomföras utbildning i TES. 
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Signera läkemedel kommer man endast kunna göra i Treserva-appen i telefonen fr.o.m. 1 
november. Några utförare har till förvaltningen uttryckt önskemål om att använda 
schemaplaneringen i TES. Vi avvaktar start för kommunens del först, utvärderar och 
återkommer i frågan. 
 
Treserva, TES och Phoniro är de system som kommer att användas framöver. 
Mobipen-pennorna kommer att samlas in, då en RFID-tagg istället kommer att användas för 
registrering. 
 
Emelie Sundberg, socialt ansvarig samordnare, har informerat/kommer att informera igen 
angående hur man kommer att kunna läsa och dokumentera genomförandeplan och läsa/skriva 
händelser av vikt mobilt. 
 

3. Bevakningar 
Linda Segerfelt, avgiftshandläggare, informerar om vikten av att skicka bevakning för att 
brukaren ska få rätt faktura utifrån taxa. Bevakning ska skickas vid bl.a. skickas vid start av 
insats, frånvaro samt vid avslut av hemtjänstinsatsen. 
Linda lämnar info och lathund om bevakning samt avgiftsinformation som brukare får. Bifogas 
minnesanteckningarna. 

 
4. KKIK, kommunens kvalitet i korthet 

Information gavs redan vid förra utförarträffen. Registrerade godkända besök hos brukare 
kommer att tas ur Mobipen under perioden 1-114 oktober. Bl.a. vill man centralt se hur 
många personer som träffar en brukare under perioden. Detta görs i 260 kommuner. 
 

5. Trygg och effektiv utskrivning, snabb hemgång 
Annamari Hassel, biståndschef informerar att 1 jan 2018 infördes en ny lag kring trygg och 
effektiv utskrivning från sluten vård. 25 september 2018 är det skarpt läge för denna i vg-
regionen och gäller sjukhus, primärvård (vårdcentraler) och kommun. 
Inskrivningsmeddelande kommer att skickas från sjukhuset via SAMSA till 
biståndsenheten när brukaren skrivs in på sjukhus som då börjar planera för utskrivning 
direkt. 
Fr.o.m. 25 september är det alltid biståndshandläggare som bestämmer när brukaren 
kommer hem, inte utföraren. Primärvården kommer vid behov kalla till SIP i hemmet efter 
hemkomst, samordnad individuell plan. 
Betalningsansvar blir nu från, i snitt, dag 3 oavsett veckodag, om brukaren ligger kvar på 
sjukhus trots att personen är utskrivningsklar. 
7000 SEK/vårddygn är kostnaden efter att betalningsansvar inträtt.  
 
De flesta vårdplaneringarna sker nu via Skype. 
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6. Utbildningar hygienombud 
Christina Josefsson Vik vårdutvecklare och Karin Blomqvist MAS informerar om 
utbildningar som sker för nya hygienombud samt fortsättningsutbildning för hygienombud 
I höst. 
Självskattning gällande basala hygienrutiner ska alla göra i september, blankett och 
instruktion för detta lämnas ut och dessa kommer inom kort att finnas under Blanketter och 
checklistor i Ledningssystem för kvalitet. 
Länk till kommande utbildningar finns på Mölndals stads hemsida under Personal och 
kompetens/utbildning/ i Ledningssystem för kvalitet. 
 

7. Företagspresentationer 
Ann-Marie Predan informerar att det är bra om alla utförare, intern och extern, ser över hur 
företagspresentationen ser ut, att det är aktuella kontaktuppgifter och foton. Vid 
förändringar kontakta ann-marie.predan@molndal.se för vidare kontakt med 
kommunikatör. 
 

8. Övriga frågor 
Annamari Hassel informerar att biståndsenheten har en gemensam inkorg, e-postadressen 
är omradesteam.sol@molndal.se alternativt planeringsteam.sol@molndal.se. Skickar man 
till någon av dessa vet man att ärendet tas om hand av någon handläggare. 
 
Alla deltagare uppmanas att skicka in punkter att ta upp till kommande utförarträff. 
 

 

Nästa utförarträff tisdag 27 november 13.15–16.30 

 
 
Vid anteckningarna 
Ann-Marie Predan 
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