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Hemteam – Privata utförare i Kalmarmodellen – Valfrihet inom hemtjänst
Ett hemteam består av olika yrkesutövare som är organiserade runt en omsorgstagare med uppdrag att utföra hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.
Varje utförare i Kalmarmodellen träffar separat berörd hälso- och sjukvårdspersonal.
Syfte och mål med hemteamsmöten
 Att möjliggöra att omsorgstagaren ska kunna bli så självständig som
möjligt och kunna bo kvar hemma med bibehållen trygghet och säkerhet.
 Omsorgstagarens mål är grunden för arbetet.
 Genom samordning av insatserna i teamet, ge bästa möjliga vård och
omsorg.
 Utveckla och effektivisera samarbetet mellan alla professioner i hemtjänstområdet.
 Nå helhetssyn på omsorgstagaren.
 Skapa vi-känsla och gott samarbete.
Mötesstruktur
För att uppnå syfte och mål med hemteamens arbete genomförs hemteamsmöten med samtliga utförare. Mötena ska högprioriteras och tiden för mötet ska
hållas. Mötena ska präglas av prestigelöshet och gott samarbete.
Sekretess
Det finns en sekretessgräns mellan kommunen som myndighet och den privata
utföraren i Kalmarmodellen samt andra yrkesutövare t.ex. från landstinget som
bjuds in vid behov. Den enskilde omsorgstagaren måste därför ge sitt medgivande till vad som får tas upp på hemteamsmötet.
Den yrkesutövare som ser behov av att lyfta ett ärende med hemteamet, tar
upp frågan med berörd omsorgstagare för samtycke.
Tid och plats
Högst en halvtimme varje vecka enligt särskild avsatt tid och plats.
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Medverkande
Förutom närmaste chef och berörd baspersonal (i första hand kontaktman)
deltar ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Viktigt att alla i
teamet närvarar. Biståndshandläggare deltar vid behov.
Vid behov kan andra yrkesutövare inom omsorgsförvaltningens verksamhet
kallas, till exempel dietist, syn/hörselinstruktör.
Externa yrkesutövare såsom landstingets demenssjuksköterska, personer från
den landstingsanknutna hemsjukvården - LAH (palliativ vård) kan inbjudas vid
behov för samordning av insatser till en omsorgstagare.
Arbetsordning


Närmaste chef leder mötet och utser ersättare som ansvarar för mötet
vid frånvaro.



Ärenden som avser träning/insatser för att höja omsorgstagarens självständighetsnivå prioriteras.



Inträffade avvikelser samt gjorda riskbedömningar kan tas upp och diskuteras.



Vid mötet är det viktigt att tydliggöra vad som beslutas och vem/vilka
som ansvarar för vad i fortsatt insats kopplad till omsorgstagarens mål.
Detta noteras i arbetsanteckningar som förs under mötet. Därefter ska
anteckningarna föras över till respektive omsorgstagares journal/daganteckning vilket varje mötesdeltagare tar ansvar för utifrån sin
yrkesroll. När det är gjort ”tuggas” arbetsanteckningarna.

