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Minnesanteckningar Utförarträff hemtjänst 2018-11-27 

Närvarande: Jonna Forslund, Keyvan Alizadeh, Aida Vårdservice; Erika Lörinczy, Stefan Svensson 
Casa Berget; Gunilla Nielsen, kooperativet OLGA; Carina Ogrander, Gottskärs Hemtjänst; Lala 
Hamakarim, Ayrin Khamoushi, Alma vård & omsorg; Annamari Hassel, Kristina Kristiansen, 
Niklas Wood, Eric Nilsson, Rebecca Heidarsson, Sabine Hermansson, biståndsenheten Mölndals 
stad; Ann-Marie Predan enheten för styrning och uppföljning Mölndals stad. 

1. ASIH, avancerad sjukvård i hemmet 
Maria Arrhenius, enhetschef ASIH-teamet, undrar vilket stöd hemtjänstutförarna behöver i 
samverkan med ASIH. Det som kommer upp är: 
 

• Bättre kommunikation vid inskrivning 
• Enhetschefer önskar få information om det inte ska utföras HLR i meddelandefunktionen 

i Treserva  
• Tydlighet vilka rutiner som gäller vid överlämnande 
• Önskemål att det blir synligt i Treserva om brukare är inskriven 
• När ASIH-personal ringer till utförare – ta inte för givet att personalen vet vad det gäller, 

ASIH-personalen måste förklara sig mer för att undvika missförstånd 
 
 
Maria tar upp att delegering förekommer sällan gällande dessa patienter, är oftast egenvård. 
Delegering svårt att få till om PAS i ASIH är frånvarande påpekar en utförare. 
Vidare nämns att det finns webbaserad utbildning i Palliativ vård som är gratis. 
 
Informationsmaterial angående ASIH lämnas ut och bifogas också med minnesanteckningarna. 
 

2. Nuläge Treserva och TES 
Susanne Eliasson projektledare införande Treserva, Sofia Jarlsgård systemadministratör, 
Rebecka Liljemark, projektledare TES informerar om nuläge för de olika delarna av införandet. 
VOF-IT – ibland dröjer svar när utförare kontaktar vilket beror på att enheten är kort om 
personal och måste prioritera hårt. Om frågeställaren är tydlig med vad ärendet gäller, så är det 
lättare att prioritera och ge ett snabbare svar. 
 
Uppdaterade manualer kommer att skickas ut under veckan. 
 
TES-appen fungerar nu. Kommer information om när telefoner finns att hämta. Omsorgstelefon 
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kommer den kallas, se den som ersättare till Mobipen. GPS finns i TES-appen. 
 
Önskemål från utförare att ha apparna SMS-park och några önskar också Carefox.  Rebecca 
svarar att dessa inte fungerar i nuläget, annan mobiltelefon behöver användas till det just nu. 
 
Utförare undrar om man under övergångsperiod kan fortsätta använda Mobipen. Detta är 
troligen ingen framkomlig väg, då Mobipen och Treserva inte pratar med varandra.  Vård- och 
omsorgsförvaltningen återkommer med information. 
 
Frågor: 
Enligt utförare ej samma antal timmar och färre insatser än i Procapita. Utförare uppmanas ta 
kontakt med biståndshandläggare vid frågor, vid förändringar från bistånd ska också utföraren 
kontaktas. Kan vara så att biståndshandläggare i samband med överförandet till Treserva gjort en 
uppföljning av brukarens behov vilket lett till färre timmar etc. 
 
I mappen Avslutade finns personer menar en utförare där insatserna är avslutade och även 
journalen. Sofia svarar att de ligger där som en påminnelse. 
 
Avsluta – kommer ut tydlig information om vilket ansvar utförare respektive 
biståndshandläggare har. Biståndshandläggare avslutar i systemet. Beslutet måste avslutas för att 
debitering ska bli rätt. 
 
Synpunkt från utförare att kort tid från det att personal kommer att få telefonen till det att det är 
deadline att starta med telefon. Svar: vård- och omsorgsförvaltningen är medveten om att allt 
inte kommer att fungera perfekt under december och kommer att ta hänsyn till detta.  
 
Digitala signeringslistor kommer inte att fungera fullt ut i december. Papperslistor kommer 
därför också att finnas i december, ok att dubbeldokumentera. 
 
Utförare har synpunkt att det inte har varit tydligt från förvaltningen att man inte skulle köpa in 
nya egna telefoner. Utföraren har nyligen köpt ett antal nya telefoner.  
 
Utförare önskar Öppet hus för att kunna ställa frågor vid praktiskt användande – VOF-IT tar 
med sig detta. 
 
Bistånd jobbar hårt med att uppdatera kontaktuppgifter i Treserva. Kontaktuppgifter till utförare 
behöver ses över och lista skickas efter mötet till utförarna att se över och återkomma med ev. 
korrigeringar. 
 
Olika typer av sändlistor håller på att skapas i Treserva meddelandefunktion. En utförare undrar 
vid kallelse till teamträffar – vem kontaktar man? Svårt att veta vem man ska bjuda in. 
Sändlistor kommer att underlätta.  
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3. Vårdplanering/hemtagning jul- och nyårshelgen utifrån trygg och effektiv 
utskrivning 
Annamari Hassel, biståndschef och Alma Lantz, biståndshandläggare i planeringsteamet 
informerar att utifrån att det är många röda dagar kan det bli hemgångar på röd dag. 
Vardagarna innan jul och innan nyår kommer det att planeras så många som möjligt. Ingen 
beställning kommer att göras på röda dagar, men däremot kan hemgång bli vilken dag som 
helst utifrån vårdplanering. 
Är det stora ärenden försöker biståndshandläggare förvarna utföraren. 
 

4. Tillståndsplikt hemtjänst och ledsagarservice LSS 
Ann-Marie Predan går igenom tillståndsplikt som börjar gälla 1 januari 2019 gällande 
hemtjänst och ledsagarservice LSS. All information om detta finns på IVO:s hemsida. 
Utförare måste utan anmodan uppvisa för vård- och omsorgsförvaltningen att man gjort 
ansökan hos IVO angående tillstånd att bedriva verksamhetstyperna senast 1 mars 2019. 
Har man inte gjort detta upphör avtalet med omedelbar verkan. 
Vård- och omsorgförvaltningen behöver skriva nya avtal med de företag som också 
bedriver verksamhetstypen v Ledsagning SoL och/eller Ledsagning LSS, där det klart 
framgår vilken/vilka insatser man åtar sig att utföra och när det krävs uppvisande av 
tillstånd från IVO.  
 

5. Datum utförarträff våren 2019 
 

29 januari och 7 maj 13.15-ca 16, Göteborgsvägen 7, Bruket vån 5. Utförarna önskar 
förutom kallelse via e-post en vecka innan mötet också kallelse via kalendern snarast. 
Utförarna uppmanas att komma in med punkter till utförarträffar så att vård- och 
omsorgsförvaltningen kan bjuda in lämpliga personer för att bemöta dessa. 

 
6. Övriga frågor 

 

Nästa utförarträff tisdag 29 januari 2019 13.15–16.00 

 
 
Vid anteckningarna 
Ann-Marie Predan 

 

 


