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SvB § 1    Dnr SN215/0181 
 
 
Synpunkt från RSMH avseende medicindelning 
 
Ärendebeskrivning 
En skrivelse har kommit till socialnämnden från RSMH-Hoppet med synpunkter på ansvars-
fördelningen mellan Säters kommun och psykiatrin inom Landstinget. 
I skrivelsen finns påståendet att landstinget till kommunen har meddelat att ”sjukvårdsperso-
nal ska bedöma huruvida en patient ska ha rätt till hembesök i samband med överlämning av 
medicinrullar” medan de till patienterna ska ha meddelat att ”kommunens biståndshandläg-
gare ska bedöma detta”. 
RSMH menar att landstinget ska ha ansvaret för medicindelningen vilket leder till ökad 
trygghet för patienterna i forma av ökad trygghet då de i samband med medicindelningen ska 
”kunna fråga och berätta om besvär och problem som vi just då tycker känns tunga, kan bli 
lättade”.  
Kommunens MAS har skrivit ett svar som har skickats till RSMH och Tillgänglighetsrådet. 
 
Information/Diskussion 
Susanna Berglund, Verksamhetschef Vuxenpsykiatrin, informerar att ett skriftligt svar är 
skickat till RSMH. 
Susanna informerar vidare att psykiatrin anpassar sin verksamhet för att stötta individen att 
vara så självständig som möjligt. Psykiatrin kommer att ha fortsatt kontakt med de personer 
som berörs men i annat syfte/ på annat sätt. 
Om personer behöver stöd när de går till apoteket för att hämta sin medicin kan det göras en 
vårdbegäran och sedan är det en fråga för kommunens biståndsbedömning. Det kan då bli 
fråga om insats i form av att boendestödet kan följa med för att hämta ut medicinen. 
 
 
Bilaga 
• Skrivelse från RSMH 
• Yttrande från Marianne Henriksson, MAS 
• Skrivelse från Susanna Berglund, Verksamhetschef Vuxenpsykiatrin 

 
 
Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna 
RSMH 
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SvB § 2 
 
 
Avtal om läkartid på Särskilt boende 
 
Ärendebeskrivning 
Det finns en lokal överenskommelse om läkarmedverkan i den kommunal hälso-och sjuk-
vården i Säter. Överenskommelsen reglerar former för och omfattning av insatserna. Parter i 
överenskommelsen är Vårdcentral Säter och Säters kommun. 
Överenskommelsen undertecknades 2013-08-23. 
 
Enligt överenskommelse är kommunen berättigad ca 80% läkartjänst till särskilda boenden 
(SäBo), hemsjukvården och kortidsboende. Socialförvaltningen anser inte att Vårdcentral Sä-
ter uppfyller läkartiden enligt överenskommelse. Vårdcentralen har via mail redovisat att av-
satt läkartid för kommunens Hälso- och sjukvård uppgår till 20%. 
 
Information/Diskussion 
Lena Forsberg, chef för kommunens Hälso- och sjukvårdsteam informerar att det är tiden 
för hembesök hos patienten som blir lidande.  
Många bedömningar som det är meningen att en läkare ska göra görs istället av kommunens 
sjuksköterskor som sedan förmedlar sin bedömning till läkaren. För stort ansvar läggs på 
sjuksköterskorna. 
 
Monica Bergman, vårdcentralen informerar att enligt avtal har landstinget rätt att anpassa lä-
kartiden och enligt läkare, Michael Calamia, så är både han och sjuksköterskorna nöjda.  
Det är dessutom läkarbrist på vårdcentralen och har inte möjlighet att lägga mer tid på SäBo. 
 
Både Lena och Monica informerar att verksamheterna har bra sammarbete och att det inte är 
där problemet ligger. 
 
Sune Hemmingsson poängterar att kommun och landsting i första steget måste vara överens 
om hur stort behovet av läkartid är. I nästa steg gäller att försöka hitta en lösning så att be-
hovet kan tillgodoses. Exempelvis kan en sammanställning av behov göras från båda organi-
sationerna för att kunna arbeta fram en lösning. 
 
Bilaga 
Tjänsteskrivelse från Marianne Henriksson, MAS 
 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Lena Forsberg och Anna Lassbo får i uppdrag att se över frågan och återrapportera till Sam-
verkansberedningen den 25 maj.  
 
______ 
 
Delges 
Lena Forsberg 
Anna Lassbo 
Socialnämnden, Säters kommun 
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna 
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SvB § 3 
 
 
Landstinget ”ambulerande verksamhet” för influensavaccinationer 2016  
 
Ärendebeskrivning 
Anette Wikblom, socialchef, lyfter möjligheten att landstinget kan finnas ute i någon kom-
mundel för att ge influensavaccin. Frågan har aktualiserats som följd av inkomna synpunkter 
från boende i Stora Skedvi. 
 
Monica Bergman, vårdcentralen, informerar att det är tröskelprincipen som gäller vilken in-
nebär att patienten i första hand skall uppsöka hälsocentralen/sjukstugan för vård och be-
handling. 
 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef kommunens hälso- och sjukvårdsteam, Monica 
Bergman, vårdcentralen och Anna Lassbo, verksamhetschef vårdcentralen, får i uppdrag att 
diskutera frågan och återrapportera skriftligt till SvB den 25 maj. 
 
 
______ 
 
Delges 
Lena Forsberg 
Monica Bergman 
Anna Lassbo 
Socialnämnden, Säters kommun 
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna 
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SvB § 4 
 
 
Ungdomsmottagningen i Säter 
 
Ärendebeskrivning 
Samverkansberedningen beslutade 2015-11-19 att ge kommun och landsting i uppdrag att 
tillsammans hitta en lösning runt ungdomsmottagningen gällande tillgängligheten. 
 
Information/Diskussion 
Eva Jondelius, verksamhetsområdeschef individ- och familjeomsorgen, informerar att ett 
förslag är under utformning att Borlänges ungdomsmottagning ska serva både Säter och 
Gagnef. Ungdomsmottagningen blir då tillgänglig 5 dagar i veckan och det kommer att fin-
nas möjlighet till tidsbeställning. Det har diskuterats om verksamheten kan komma till Säter 
efter behov, eventuellt en bestämd dag, för elever i högstadiet. 
 
Förslaget kan eventuellt komma att verkställas till hösten. 
 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Återrapportering ska ske den 25 maj. 
 
 
______ 
 
Delges 
Eva Jondelius 
Socialnämnden, Säters kommun 
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna 
 

  



SÄTERS KOMMUN 
Samverkansberedning kommun/landsting 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-25 
Blad 

6 

 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

SvB § 5 
 
 
Information Folkhälsan/Elevhälsa 
 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsoplanerare Malin Lilja Altörn, informerar om aktuell situation. 

• Folkhälsoplanen byter begrepp till plan för Social hållbarhet.  
En arbetsgrupp finns för arbete med social hållbarhet där alla förvaltningar är repre-
senterade av en eller flera personer. Under våren kommer även en handlingsplan att 
tas fram. 
Det finns även ett samarbete, ”Samling för social hållbarhet”, mellan kommuner och 
landsting.  

• Livslängd i relation till utbildningsnivå 
Utbildning har stor betydelse på livslängden. Tidiga insatser, redan i förskolan, är 
därför av vikt.  

• Sjukskrivningar  
Säters kommun kommer att satsa stort på att minska sjukskrivningarna. 

• ANDT – föräldrakväll till hösten.  
Träffen kommer att ske i samband med föräldramöte på Klockarskolan, även föräld-
rar till elever på Dahlandergymnasiet är inbjudna. Polisen kommer att prata om hur 
föräldrar kan uppmärksamma vad ungdomar gör på nätet. 

• Matspanarna fortsätter 
• Giftfri förskola – uppdrag från centern.  

Inventering pågår och handlingsplan ska tas fram. 
• Stjärnrestaurang  

Under hösten har en kostrådgivare varit inom LSS-verksamheten. 
• Barnkonventionen 

En pedagog kommer att arbeta fram en bank med material som man kan använda 
sig av. 

 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna 
 

  



SÄTERS KOMMUN 
Samverkansberedning kommun/landsting 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-25 
Blad 

7 

 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

SvB § 6 
 
 
Rapport från samarbetet angående förebyggande barn- och ungdomsarbete 
 
Ärendebeskrivning 
Samverkansberedningen (SvB)har tidigare beslutat att SvB ska vara styrgrupp för Första Lin-
jen. Per-Inge Nyberg, landstingspolitiker önskar ett förtydligande av vad det innebär. 
Sune Hemmingsson, ordförande socialnämnden svarar att hans syn på saken är att SvB anger 
vad som ska ske och Första Linjen avgör hur. 
Det kan också vara så att Första Linjen informerar SvB om vad som sker och SvB kan sedan 
ge direktiv om vad man ska satsa mer på. 
 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Ärendet läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna 
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SvB § 7 
 
 
Gemensamma tematräffar kommun/landsting - Tematräffar 
 
Ärendebeskrivning 
Samverkansberedningen beslutade 2015-11-19 att deltagare till dagens sammanträde ska 
komma med förslag på teman. 
 
Förslag från KPR 

• Styrketräning till äldre, ex. föreläsning av Michail Tonkonogi 
 
 
Samverkansberedningens beslut 

• Lena Forsberg, chef kommunens Hälso- och sjukvårsteam, Malin Lilja Altörn, folk-
hälsoplanerare och Lena Karlsson, områdessamordnare, får i uppdrag att anordna en 
träff med föreläsare där temat ska handla om träning för äldre. 

• Återrapportering sker till SvB den 25 maj. 
 
 
______ 
 
Delges 
Lena Forsberg 
Malin Lilja Altörn 
Lena Karlsson 
Socialnämnden, Säters kommun 
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna 
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SvB § 8 
 
 
Aktuellt inom primärvården 
 
Ärendebeskrivning 
Monica Bergman, vårdcentralen, informerar och svarar på frågor: 

• Ny verksamhetschef på vårdcentralen, Ann Lassbo, från 1 mars 
• Till följd av läkarbrist har man specialutbildade sjuksköterskor som har mottagning 

inom olika områden istället att ge direkttid till läkare, ex diabetes. Även Första Lin-
jens sjukgymnast tar emot och gör en första bedömning. 

• Vårdcentralen uppfyller målen i hälsoval om läkartid inom 7 dagar. 
• Bassängen på Oasen kommer troligtvis inte att få vara kvar. Kontraktet löper dock 

året ut. 
 
Per-Inge Nyberg, landstingspolitiker, informerar att Patientrådet fungerar bra. 
 
 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna 
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SvB § 9 
 
 
Information från kommunens Hälso- och sjukvårdsteam (HST) 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef HST, informerar om aktuell situation 

• Ärendena inom hemsjukvården har ökat ngt under 2016 
• Personal – en pensionsavgång under året, alla tjänster är tillsatta 
• Sprutpump för smärtlindring har börjat användas inom palliativa vården  
• Arbetsterapeuter har varit sjuks och väntetiderna har därför varit ngt högre men te-

rapeuten är nu åter i tjänst 
• Planering inför sommarsemestrarna 
• Tittar på teknikutveckling bl.a möjlighet att ha patientjournalen tillgänglig vid hem-

besök 
• Säter ligger på andra plats i att registrera i Senior alert (syfte att förbättra det före-

byggande arbetet, registrera riskbedömningar och åtgärder) 
• Arbete med demensvård har tagit fart sedan en demenssköterska anställdes och 

verksamheten har bra samarbete med vårdcentralen. 
• Öppettider på Öhlinska villan, dagverksamhet för dementa, har utökats att ha öppet 

till 19.00. 
 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna 
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SvB § 10 
 
 
Information från psykiatrin 
 
Ärendebeskrivning 
Susanna Berglund, Verksamhetschef Vuxenpsykiatrin, informerar och svarar på frågor: 

• Strukturförändringar sker inom verksamheten 
• Samverkan med kommunen fortsätter genom exempelvis gemensam handledning 
• Två chefer finns from årsskiftet på mottagningen i Gylle  
• Fortsatt behov av stafettläkare. Kontinuiteten är dock god. 
• Övrig bemanning – rekrytering pågår av sjuksköterskor, svårt att få tag på psykolo-

ger och psykoterapeuter, få sökande till tjänster 
• Man arbetar med att förbättra samverkan med den egna slutenvården  
• Kris och traumamottagning i Borlänge håller på att byggas upp och är riktat mot 

flyktingar och asylsökande. Planerad start innan sommaren. 
• Länsövergripande vårdprogram (missbruk) – ska implementeras i länet.  

 
Språktolknämnd  
Per-Inge Nyberg lyfter frågan om tillgängligheten av tolkar. 
Det har visat sig svårt att få tag på tolkar men det ser ngt bättre ut i dagsläget.  
Kammarkollegiet som ska ha hand om utbildningen för tolkar tar inte sitt uppdrag på allvar. 
Det blir i stället språkförmedlingar som får se till att utbildningarna sker. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna 
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SvB § 11  
 
 
Offentliggörande av protokoll från SvB 
 
Ärendebeskrivning 
Per-Inge Nyberg önskar att protokollen ska läggas ut på kommunenshemsida och landsting-
ets webbsida. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Sekretararen får i uppdrag att verkställa att publicering av protokollen sker på kommunens 
och landstingets webbsida. 
 
 
______ 
 
Delges 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Socialnämnden, Säters kommun 
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna 
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SvB § 12 
 
 
Kommande möten 2016 
 
Sammanträdesdatum 

• Torsdag den 26 maj, kl. 09.00-12.00 
• Torsdag den 8 september, kl. 09.00-12.00 
• Torsdag den 10 november, kl. 09.00-12.00 

Plats: Meddelas i kallelsen 
 
 
Beredningar 

• Tisdagen den 10 maj, kl. 13.15 
• Torsdagen den 16 augusti, kl. 13.15 
• Torsdagen den 20 oktober, kl. 13.15 

Plats: Socialchefens rum, Rådhuset Säter 
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