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Plats och tid

Vansbro vårdcentral kl 09:00-12:30
Ordinarie ledamöter

Hans Unander
Lena Burman Bröms
Anders Bengtsson
Liv Lunde Andersson
Anders Björkman
Bengt Thoren
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ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare
Sigvard Axbom
dsp
Närvarande ersättare
Britt-Marie EsselI
s
Robert Hagström
s
Föredragande
Hans Unander, Malts Lindgren § 15, Lena Freijs § 13 och Mäjt Wik § 13
Sekreterare
Lisbeth Danielsson
Utses att justera
Underskrifter
Sekreterare
Ordförande

Justerare

BEVIS - Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Lokal hälso- och sjukvårdsberedning Västerdalarna-Nedansiljan

Datum

2014-02-17

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Mora lasarett, hus 26, Lisbeth Danielsson
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§1
Sammanträdets öppnande
Ordförande framförde ett tack till verksamhetschef Matts Lindgren för inbjudan till vårdcentralen för dagens sammanträde, hälsade välkommen
samt förklarade sammanträdet för öppnat.

§2
Val av protokollsjusterare
Beredningen beslutade
a t t Anders Bengtsson att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

§3
Fastställande av föredragningslista
Förelåg upprättat förslag till föredragningslista.
Beredningen beslutade
a t t godkänna föredragningslistan med tillägg aven övrig fråga.

§4
Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från Beredningens sammanträde 2013-12-20 genomgicks och
lades till handlingarna.

§5
Val - ledamot Politisk samverkansberedning Vanbro
Anders Edlund har entledigats från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i
Politisk samverkansberedning Vansbro. Förelåg förslag att utse Patrik Andersson att ersätta Anders Edlund.
Beredningen beslutade
a t t utse Patrik Andersson att ersätta Anders Edlund i politisk samverkansberedning Vansbro.
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§6
Arsberättelse 2013

Beredningen skall en gång per år till Landstingsstyrelsen presentera en
uppföljningsrapport avseende verksamheten.
Inför dagens sammanträde var ett förslag till årsberättelse för 2013 utsänt.
Beredningen beslutade
a t t godkänna årsberättelsen att överlämnas till Landstingsstyrelsen.

§7
Aktivitetsplan för Lokal hälso- och sjukvårdsberedning
Västerdalarna-Nedansiljan 2014
Verksamhetsplan för Lokal hälso- och sjukvårdsberedning VästerdalarnaNedansiljan för 2014 antogs vid Beredningens sammanträde 2013-12-20,

§ 52.
Till verksamhetsplanen utarbetas en aktivitetsplan med mål och aktiviteter
för Beredningen 2014. Ett förslag var utsänt inför dagens sammanträde.
Beredningen beslutade,
a t t godkänna upprättat förslag till aktivitetsplan 2014 för Lokal hälso- och
sjukvårdsberedning Västerdalarna-Nedansiljan att överlämnas till Landstingsstyrelsen.
§8
Bokslut 2013

En ekonomisk resultatrapport för 2013 för Beredningen var utsänd. Rapporten utvisar ett negativt utfall med 21 tkr.
Beredningen konstaterade att området omfattar flera kommuner med politiska samverkansberedningar och andra forum i varje kommun vilket medför kostnader för resor och arvoden.
Efter genomgång av resultatrapporten konstaterade Beredningen
a t t man tagit del av rapporten och lade den till handlingarna.

,•

II

Landstinget
DALARNA

PROTOKOLL

Lokal hälso- och sjukvårds beredning
Västerdalarna-Nedansiljan

Sammanträdesdatum

2014-02-17

Paragrafer Blad

§ 1-16

5(8)

§9
Utbildningsdag

Informerades om planerad utbildningsdag den 2 juni 2014. Dagen genomförs tillsammans med den lokala hälso- och sjukvårdberedningen för norra
Dalarna. Under dagen kommer presentation av olika verksamheter att ske.
Framfördes önskemål om information från väntetidskansliet samt om rehabiliteringsarbetet inom multimodal rehabilitering. Multimodal rehabilitering är en rehabiliteringsmetod som utvecklats för att behandla patienter
med förhållandevis stora och komplexa rehabiliteringsbehov. Metoden ingår i budgeten för Rehabiliteringsgarantin.
Beredningen noterade informationen till protokollet.

§ 10
Uppföljning angående gränssjukvården - rapport från gränskommitten
Hedmark-Dalarna - möte arrangerat av SITE (Sälen-Idre-Trysil-Engerdal)

Lämnades den information som givits i samband med träff i gränskommitten SITE gällande Hälso- och sjukvården i norra-västra Dalarna.
• Mora lasarett
• Vårdcentraler
• Jourmottagningar
• Turistmottagningar
• Ambulanssjukvård även luftburen.
Informationen noterades till protokollet och bildspelet utsändes.

§ 11
Inkomna protokoll
Landstingsfullmäktige

2013-12-17

§ 158 Valärenden
-

Patientnämnden

Anders Edlund (s) entledigad som ersättare i beredningen
Patrik Andersson (s) vald som ersättare i beredningen
2013-12-10

Beredningen beslutade
a t t lägga samtliga anmälningsärenden till handlingarna.
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§ 12
Rapport från Handikappråd Rättvik

Noterades lämnad information i Handikappråd Rättvik bland annat
• AT -läkartillgång
• besöksstatistik
• färdigbehandlade patienter
• dialysplatser Ludvika lasarett.
Informationen noterades till protokollet.

§ 13
Information från hälso- och sjukvården
Vårdutvecklare Hälso- och sjukvården norra-västra Dalarna
Mäjt Wik som erhållit en befattning som vårdutvecklare inom Hälso- och
sjukvården norra-västra Dalarna presenterade sig själv och informerade
om sitt uppdrag och tankar kring uppdraget.
Vårdutvecklarens uppdrag
• stödja implementering av nationella riktlinjer
• stödja utvecklingen av lokal samverkan
• stödja förbättringsarbeten och verksamhetsuppföljning
• webbredaktör för den externa hemsidan för primärvården norravästra.

Tillgänglighet vid vårdcentralerna, § 49/2013
Önskemål har framförts om flexiblare tider för öppethållande och bättre
tillgänglighet vid vårdcentralerna även när det gäller telefonrådgivning.
Möjlighet att kunna komma för provtagning tidigt på morgonen eller på
kvällen skulle uppfattas som positivt.
Överlag finns en positiv inställning till önskemålet om anpassade öppettider dock poängteras att kvälls- och helgmottagning är personalkrävande
och kan medföra sämre tillgänglighet dagtid.
Frågan kommer att diskuteras vidare bland annat i de politiska samverkansgrupperna med kommunerna.
Britt-Marie EsselI fick i uppdrag att till nästa sammanträde i Beredningen
göra en undersökning om tillgängligheten i telefon vid vårdcentralerna när
det gäller rådgivning och bokning av tider.
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Rehabiliferingsarbefe vid vårdcentralerna, § 5012013
Vid Beredningens sammanträde 2013-12-20 diskuterades eventuella konsekvenser av minskade anslag i Rehabiliteringsgarantin. Konstaterades att
verksamheten kan fortgå under 2014 men att frågan återkommer då detta
kan vara sista året.
Beläggningssituafionen Mora lasarett
Beläggningssituationen vid Mora lasarett är tillfredsställande och uppfyller
villkoren för att ha en god arbetsmiljö utom för medicinkliniken där beläggningen är hög. Situationen vid medicinkliniken kan till del tillskrivas de olika
kommunernas förmåga att ta hem utskrivningsklara patienter. Situationen
för Rättviks kommun kommer att diskuteras vidare i den politiska samverkansberedningen med kommunen.
Världshälsodag
Måndagen den 7 april kommer Världshälsodagen att uppmärksammas vid
Mora lasarett och på våra vårdcentraler. Planeringen omfattar bland annat
öppet hus, föreläsningar och tipspromenader.
Beredningen beslutade att notera informationen från hälso- och sjukvården till protokollet.

§ 14
Övriga ärenden
Ett ärende gällande gipsborttagning Leksands vårdcentral och ett ärende
gällande folkbokföring i samband med förlossning i Norge undersöks till
nästa sammanträde i Beredningen.

§ 15
Information om och visning av Vansbro vårdcentral
Vårdcentralen har 6.700 listade patienter och cirka 20.000 besök per år.
Verksamheten fungerar bra och har många sökande till ~änster. Läkaroch sköterskesituationen är tillfredsställande. Visst behov finns av ytterligare distriktssköterskor i och med överföringen av hemsjukvården till
kommunerna. En åldrig befolkning medför ett stort ohälsotal. Relationen
med kommunen är god och en bra sammanhållning finns inom verksamheterna.
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Vårdcentralen hanterar ett mångskiftande vårdbehov i och med placeringen i glesbygd vilket i sin tur ger en hög självförsörjningsgrad. Förhållandet
ökad självförsörjningsgrad och därav följande budgetunderskott är en fråga som kommer att upptas på agendan till nästa sammanträde.
Informationen noterades till protokollet.

§ 16
Avslutning och nästa sammanträde
Sammanträdet avslutades med att beredningen erbjöds en visning av
vårdcentralen under ledning av verksamhetschef Matts Lindgren.
Nästa sammanträde äger rum den 14 april och fläggs om möjlighet finns
till Leksands vårdcentral.

