
 
Anteckningar vid möte med POLSAM 2015-09-11 
 
 
Plats och tid: Dalagatan 1, Orsa kl 09.00 –12.00 
 
 
Närvarande: Jan Segerstedt, ordf MP Socialutskottet 
 Håkan Yngström (C) Socialutskottet 
 Gunilla Elings Friberg  (S) V. ordf. Socialutskottet 
 Jan Lovén  (C) Barn- och utbildningsutskottet 
 Bigitta Sohlberg (S) Ordf Hälso- och sjukvårdsberedningen 
 Maria Tapper (S) Ordinarie landstingsrepresentant 
 Bernt Westerhagen (C) Ordinarie landstingsrepresentant 
 Lena Freijs   Områdessamordnare 
 Linda Andersson  Folkhälsostrateg 

Marita Robelin  Enhetschef Psykiatrimottagn. Mora 
Anita Nääs   Verksamhetschef Orsa Vårdcentral 
Lena Freijs    Områdessamordnare Landstinget 

 
  
 
 
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, folkhälsostrateg, belyste att Orsa Kommun har arbetat intensivt med 
folkhälsa under cirka en tioårsperiod men att Folkhälsofunktionen snart upphör.  
 

 Linda Andersson och Håkan Yngström förklarade att Folkhälsofrågor framöver 
sannolikt avhandlas i POLSAM. POLSAM kommer dock inte ha någon tjänsteman att 
ge uppdrag till för att åtgärda folkhälsoproblem eftersom funktionen tas bort.  

 
Orsas fortsatta hälsoproblem i befolkningen består ungdomar som inte mår bra, andelen 
dagligrökare ökar och riskbruket av alkohol ökar bland Orsas män och en högre andel av 
Orsa kommuns män och kvinnor lider av fetma i jämförelse med resten av Sverige.  
 

 Om sårbara unga inte får tidiga insatser riskerar de att hamna skolk/dåliga 
betyg/arbetslöshet som kan komma att kosta mycket för Orsa kommun. Orsa 
kommun betalar ut förhållandevis mycket försörjningsstöd redan idag.  

 
Ett exempel på Folkhälsoplanerarens arbete är det Konsultationsteam som bildats för att 

tidigt kunna sätta in insatser för unga som mår dåligt. Teamet sparar tid och pengar för 

landsting och kommun och mänskligt lidande för sårbara barn och ungdomar.  

 



 
Landstingets genomlysning 
Lena Freijs, områdessamordnare Landstinget Dalarna, informerade om att 
verksamhetscheferna inom Landstinget har jobbat intensivt under sommaren med att ta fram 
fler förslag till besparingar tillsammans med fackliga representanter. 
 

 Landstinget Dalarna skär ned verksamheten vilket ger kännbara förändringar både 
för personal i Landstinget Dalarna och för medborgarna i regionen. 

 

 De olika avvecklingarna inom verksamheterna sker steg för steg. 
 

 Beslut om Förändringsplan nr.2 i Landstinget Dalarna, tas 23-24:e november av 
landstingsfullmäktige.  

 
Lena poängterade att Landstinget Dalarna idag ändå levererar en högkvalitativ vård vid rätt 
tillfällen. Detta kommer Landstinget Dalarna att fortsätta att göra. Lena berättade att 
Landstingsfullmäktige 2015-06-15, tagit beslut om att remisskravet till öppen specialiserad 
vård tas bort och egen vårdbegäran införs 2016-01-01. Ett avskaffande av remisskravet och 
införandet av egen vårdbegäran kan ge ett minskat antal besök i primärvården.  
 
 
Rapport från respektive huvudman 
Kommunen:  
Jan Lovén, ordförande i Barn- och utbildningsutskottet, berättade om de två viten som 
Orsaskolan fått varav ett drogs tillbaka. Den 2:a september skickades skolans svar till 
Skolinspektionen. Bemanningen av lärare inför hösten har lyckats bra. Jan undrar över tidiga 
insatser för Barn- och Unga och bjuds tillsammans med Håkan Yngström in till 
Arbetsgruppen för Barn- och Ungas nästa möte. 
 
Gunilla Elings Friberg, vice ordf. Socialutskottet, berättade om ett projekt i 
Sundsvall/Skönsmo som ett föredöme att titta på när det gäller ej tidsstyrd hemtjänst.   
 
Håkan Yngström, ordförande Socialutskottet, berättade att på Individ och Familjeomsorgen, 
IFO, kommer en ekonomisk utredare göra beräkningar istället för socionomer. 
 
Bernt Westerhagen, landstingsrepresentant, berättade att en översyn skall göras av 
Lillåhem för att se om det är ändamålsenliga. 
 
 
Landstinget: 
Marita Robelin, enhetschef Psykiatrimottagning Mora, informerade om hur landstingets 
besparingar förändrar deras verksamhet. Ändringarna ska vara verksamma från och med 1:a 
oktober 2015. Marita förklarade hur några av psykiatrimottagningarna ingående i Norra-
Västra sektorn kommer slås samman.  
 

 Leksands psykiatrimottagning slås samman med Rättviks mottagning och 
mottagningen finns därefter gemensamt i Rättvik. Älvdalens mottagning tas upp i 
Mora och Orsas mottagning belägen i Mora. Vansbros mottagning uppgår samtidigt i 
Malungmottagningen. 

 

 Psykiatriläkarna för Norra-Västra sektorn baseras på Mora psykiatrimottagning, upp 
till 10 läkare totalt. 

 



 Tre team bildas: Psykoterapeutiskt team, med socionomer och steg 1- utbildad 
personal. Ett Utredningsteam som ställer psykiatriska diagnoser. Akutteam, med 
psykiatriläkare och sköterska, de ger akut hjälp samt telefonrådgivning. 

POLSAM ser att detta arbetssätt kan innebär en kvalitetshöjning av vården.  
 
Anita Nääs, chef Orsa Vårdcentral, rapporterade att Orsa Vårdcentral fungerar bra. 
Patienter upplever att vårdcentralen har kompetent personal. Personalen tycker att de har en 
bra arbetsmiljö. Hon berättade vidare att man förhoppningsvis kommer få fler 
utbildningsplatser för ST/AT-läkare vilket förhoppningsvis kommer ge en minskning i antalet 
hyrläkare. 
 
Maria Tapper, landstingsrepresentant, berättade att det varit en bra sommar på Dalarnas två 
akutsjukhus. 
 
 
Övriga frågor 
Parkeringen vid Orsa Vårdcentral behöver ses över, Niklas Sjödin kontaktas för återkoppling 
kring vad som ska ske. Anita Nääs ska på hyresgästmöte med hyresvärden och rapporterar 
senare vad som sades där. 
 
Flyktingboendet på Orsa Hotell medför sannolikt en ökad belastning för Orsa Vårdcentral.  
 
 
Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet 
 
 
Innehåll vid kommande möte  
Folktandvården 
Hemsjukvård 
Rapport och information om Samverkan Barn- och Unga 
FINSAM 
Beroendemottagning 
 
 
Kommande möte: 
Datum: 27:e november 
Tid: 09:00-12:00 
Plats: Dalagatan 1 
 
 
 
 


