
 
Anteckningar vid möte med POLSAM 2015-05-29 

 
 
Plats och tid: Dalagatan 1, Orsa kl 09.00 –12.00 
 
 
Närvarande: Jan Segerstedt, ordf MP Socialutskottet 
 Håkan Yngström (C) Socialutskottet 
 Jan Lovén  (C) Barn- och utbildningsutskottet 
 Berit Ekepil-Mörtberg  Socialchef 
 Anna-Karin Olsson  Tf skolchef 
 Gunnar Ohlsson  Finsam 
 Bigitta Sohlberg (S) Ordf Hälso- och sjukvårdsberedningen 
 Maria Tapper (S) Ordinarie landstingsrepresentant 
 Bernt Westerhagen (C) Ordinarie landstingsrepresentant 
 Lena Freijs   Områdessamordnare 
 Mikael Thalin  Kommunalråd 
 Linda Andersson  Hälsoutvecklare 
 Veronica Renman  Socialsekreterare 
 Lotta Hedin   Sekreterare 
 
 
 
Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 
 
Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns. 
 
Föregående minnesanteckningar 2015-03-20 
Ordförande går igenom föregående mötes anteckningar. 
Anteckningarna läggs till handlingarna. 
 
Folkhälsorapport – Linda Andersson 
Linda Andersson, hälsoutvecklare berättar om folkhälsoarbetet i Orsa kommun lite bakåt i 
tiden och nuläget. 
Linda går igenom resultatet av en nationell enkät, Hälsa på lika villkor, som har genomförts 
årligen sedan 2004. Undersökningen syftar till att visa hur befolkningen mår samt till att följa 
förändringar i hälsa över tid. Frågorna handlar om hälsa, levnadsvanor, trygghet, sociala 
relationer, ekonomiska förhållanden och sysselsättning. 
 
Missbruk/droger – Veronica Renman 
Veronica berättar om drogsituationen i Orsa just nu. Det är inte lika extremt nu som hösten 
2014. En del av de som socialförvaltningen kommit i kontakt med har flyttat. men Orsa har 
en grupp tunga missbrukare.  
Ungdomens hus jobbar mycket bra med ungdomar. 



Konsultationsguppen, bestående av BUP, Habiliteringen, socialtjänsten och skolan, arbetar 
med barn och ungdomar. Dit kan skolan och socialtjänsten remittera in barn och ungdomar. 
Samordnad beroendevård i Orsa, bestående av vårdcentralen, socialtjänsten, 
specialistpsykiatrin, arbetar med vuxna. 
Föräldrastöd är mycket viktigt. 
Nattvandring ska återaktualiseras i juni. 
 
Landstingets genomlysning 
Lena Freijs informerar om landstinget ekonomi. Underskott på 300 milj. Beslut om 
besparingar ska tas 15-16 juni av landstingsfullmäktige. Förslag är att primärvårdens 
stafettläkare ses över. Gyn-operationer flyttas till Falun men mottagningen i Mora blir kvar. 
Psykiatrin ses över, vårdplatser minskas på medicinkliniken i Mora. Det är viktigt att behålla 
Kvalitet och patientsäkerhet. 
 
 
Rapport från respektive huvudman 
Kommunen: Arbetsmiljöverket är positiv till skolans arbete. Inom socialförvaltningen pågår 
ett arbete med att se över hur vi arbetar. Hela Orsagården kommer att bli ett 
demensboende från 2016.  
Landstinget: Mora lasarett kommer att ha 87 vårdplatser öppna i sommar, 
bemanningssköterskor från bl a Ungern. En vädjan till kommunen att skynda på hemtagning 
av utskrivningsklara patienter. 
1177, vårdguiden stänger på vardagar i sommar 22/6-19/7, nattetid fungerar det.  
Vårdcentralen: Samverkan runt demens behöver förbättras i Orsa. I Orsa finns ingen 
demenssköterska. Diskussioner med MAS har börjat angående detta. Patientrådet i Orsa har 
ett önskemål att POLSAM tar kontakt med folkhälsoplanerare i Rättvik. I höst kommer det 
att bli föreläsningar med teman, första i Mora om kärlsjukdomar, genom patientrådet. 
Finsam: Viktigt att vara med på POLSAMs möten för information om specifika kommuner. 
Finsam söker coach/medarbetare 25-100% under ett år, ev längre. 
 
Innehåll vid kommande möte 
Nästa möte blir 11 september. 
Önskemål om att bjuda in Folktandvården. 
 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
Mötets avslutning 
Ordförande avslutar mötet. 


