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Politiska samverkansberedningen kommun - landsting
Plats

Insikten, Hedslund

Datum

2018-03-02 kl. 09,00-11

Deltagare Fredrik Ollén (M)
Joanna Stridh (C)
Inger Eriksson (S)
Britt-Marie Essell (S)
Katrin Lohed Söderman (V)
Lena Freijs
Britt-Marie Kullerback
Maria Vågbratt
Victoria Björnestad
Annelie Steger Engholm

Ordförande
Kommunledningen
Socialutskottet
Landstinget
Landstinget
Områdessamordnare landstinget
Rektor särskolan/elevhälsan
Verksamhetschef vårdcentralen
Enhetschef psykiatrin Rättvik
Sekreterare, Socialförvaltingen

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)
Ordförande Fredrik Ollén öppnade mötet.
2. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan föredrogs. Därefter till handlingarna
3. Föregående mötes minnesanteckningar
Gicks igenom. Därefter till handlingarna.
4. Samverkan barn och unga
Britt-Marie Kullerback berättar.
Ett team finns för samverkan angående psykiskhälsa, BUF. Pågår ett
samarbete att skriva ett innehåll hur vi skall jobba tillsammans. Handlar
också om att man pratar om allt som rör skolan och socialtjänsten.
Utvecklingsområde i dag.
Nu är det upprättat samverkansrutiner för hela länet ang. BUP. Ett dokument
som nu kommer att användas i två år för att se hur vi samverkar. Kommer
sedan att utredas. BUP implementerar det nu. Ca 15 st kommuner som har
kommit överens. Känns bra. Maria V, fyller i, även ungdomsmottagningen är
med. Vi samverkar på alla delar vi kan.
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Familjenshus

Arbetet är igång. Fredrik har i uppdrag att se över HVB Närheten, då
Socialförvaltningen är i behov av lokal. Vi vill ha en samlad placering och
Närheten är optimal. Socialförvaltningen behöver då nya lokaler i sin tur.
Joanna Strid säger, - vi har haft ett möte i kommunen och skall prata med
landstinget. Kyrkan skall vi också träffa för dialog. Kan vara bra för att vi
har sett i samverkan med äldre barnen att vi behöver samverka och prata
med varandra. Maria V,-här kan vi nyttja lokalerna kvällar osv tex
ungdomsmottagning. Öppnar upp för många möjligheter.
Det måste dock anpassas till budget, vad det kommer att kosta. Joanna, bra
om vi kan få hjälp och samverka med kyrkan.
Lena F säger, -våra politiker har skrivit en vilje-inriktning att vi i
kommunerna skall ha ett familjens-hus.
B-M Essell, - kommer att spara in pengar i längden och dessutom är
satsningen ett förebyggande insats.
Fredrik, -vi skapar en bättre arbetsmiljö och samlar all kompetens på ett och
samma ställe. Det kan bli mer attraktiv att arbeta mindre ensamt på sin
profession. Vi kan växla upp med utbildningar och fler stödjande aktiviteter
för familjer.
Joanna, -vi behöver ett underlag som specar kostnader för att ta beslut.
Lena F, -bla så har vi hygienkrav osv vilket kan medföra kostnader i fall
lokaler måste anpassas.
-Samverkan skola och socialtjänst
Se delar av resonemang ovan
5. 5. Samverkan vård & omsorg
- Samverkan vid utskrivning
Lena F, -vi har varit igång sedan 8:e jan med ett nytt arbetssätt och det har
fungerat bra. En ödmjuk attityd mellan parter och man hjälper varandra och
några slitningar. Samverkan har funkat bra i det stora hela.
Sus-gruppen inom region Dalarna tar emot frågeställningar om riktlinjer och
skall regelbundet gås igenom och anpassas till det nya förändrade arbetssätt
sig. Maria V, -det tar nästan en heltid på distriktssköterska men det funkar
bra och kan såklart förbättras.
B-M Essel, -ser ni någon större skillnad på kommuner gällande arbetssätt?
Lena F, -mkt handlar om resurserna och hur stor befolkning vi har tex i Mora
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tar det mer tid. Patienterna blir i varje fall inte kvar i slutenvården, utan
skrivs ut i tid. I Rättvik har vi överhängande äldre inom befolkningen.
B-M, E, -har vi team? Tex i Mora har man ett team som hjälper till. Såsom
ett hemtagningsteam. B-M rekommenderar att prata med Mora och se hur
dem har gjort.
Lena F, -har ni fått signaler till kommunledningen om hur det funkar? Inger
E, -har frågat om det skall vara ngn extra socialsekreterare på helgerna osv.
Lena F, -vi har i riktlinjen skrivit näst kommande vardag för att undvika
helg.
B-M, E, -visst var det bestämt att det var ett visst klockslag som man kan
skicka hem? Lena F, -ja det handlar om en ekonomisk beräkning. Joanna, -vi
får återkomma till det och bra att det finns uppföljning.
6. Rapport från respektive huvudman
Vårdcentralen, Maria Vågbratt berättar:
Vi har fortfarande stafettläkare för att klara verksamheten. I dag finns det 2,2
st distriktsläkare som arbetar och vi kommer att ligga på 2,85 st till april. Vi
arbetar i ett projekt, oberoende hyrläkare, där vi tittar på rak kommunikation
och allmän kompetens, rätt person gör relevanta arbetsuppgifter. Tex en
person kan komma till en samtalsterapeut direkt istället för att träffa läkare
först.
Ang parkering vid vårdcentralen, så har vi fått till ett möte som skall ske. Vi
tittar på vem som skall betala. Fastighetsägaren vill ha betalt i arrende ser det
ut som.
B-M, jag har tagit upp denna fråga. Jag fick veta att de som åker tåg ställer
bilen på vårdcentral parkeringen. Kanske p-skiva som krav skulle hjälpa
situationen.
Diskussion om personal som får lapp att lägga i rutan. Inger E, -vi hade
problem på Enådal och där är det två timmar som gäller men man har glömt
att sätta upp krav om p-skiva.
Lena Freijs informerar om landstinget:
I samband med oberoende hyrpersonals så pågår också ett
närsjukvårdsprojekt i Dalarna. Man har bestäm att en pilot utförs i Avesta
och den formar man nu. Det handlar om samverkan mellan sluten- och
primärvård och hur vi skall arbeta samt stärka upp stödet mot kommunernas
hemsjukvård.
Delbetänkande finns om vad som skall ingå i primärvårdens uppdrag.
Tanken är att vi skall stärka upp basen, vi behöver göra en resursfördelning
till primärvården där vi skall bemöta människorna.

Datum

Sida

2018-03-02

4(5)

Mora lasarett har vi haft överbeläggningar pga. influensa men nu börjar det
lätta. Inför sommaren ser vi oroligt med den sjuksköterskebrist vi upplever.
Positivt är att vi bygger och får en ny ambulans station i juni.
Ny vårdcentral och habilitering på g och det känns positivt att satsas på Mora
nu.
Britt-Marie Essel informerar vidare från landstinget:
28 st sjuksköterskor är klara nu som har gått med studielön. Tanken är att
detta skall fortsätta. Vi ser att den utbildning som sker i vanliga fall bidrar
inte med sjuksköterskor.
Vård nära service, på service förvaltningen har vi kost städ och transporter i
vanliga fall. Nu utförs en pilot på kirurg-kliniken i Falun där man utbildat 14
st som sköter om detta på avdelningen. Det visar sig att hygienmässigt så är
det en markant förbättring. Detta vill man nu införa på bredd, som ett nytt
arbetssätt. De som jobbar med detta säger att det funkar mycket bra. På
patienthotellet är detta redan implementerat.
Barn- och ungdomsförvaltningen Britt-Marie Kullerback:
Vi har en psykolog som går upp i tid. Vi har också fått en logoped som har
gjort ett bra jobb. Logopeden har även utbildning för personal. Vi har en
spec. pedagog mindre och har gjort besparingar. Det märks att vi inte hinner
lika mkt längre. Vi har en arbetsterapeut som är tillbaks från
föräldraledighet. Kuratorer har vi en hög omsättning på.
Vi har många barn och det är många familjehems placerade som kommer in
så vi har kontakt med många andra kommuner i landet. Det är svåra ärenden.
Går åt mkt resurser i vårt team. Ett stort pussel. Det är tryck på Rättvik i den
här frågan. Det är generellt svårt att få familjehemsföräldrar och därför
nappar man på Rättvik om det finns. De som kommer har generellt
omfattande trauman.
Vi har många barn med föräldrar med kognitiva svårigheter. Där är vi
mycket bekymrade för att det är utmanande. Tar mkt energi av vår centrala
elevhälsa.
Victoria Björnestad, psykiatrin berättar:
Mottagningen i Rättvik är det bra men i vår sektor i det hela är det en
generell brist. Det kan då spilla över på vår verksamhet och tar elev-tid av
oss.
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Kommunledningen, Joanna Stridh berättar:
Nästa vecka har vi våra budget dagar.
Fredrik lägger till, -Äldreomsorgsutredning håller vi på med nu. Vi vill få
bättre koll på kostnaderna. Hur ser det ut demografiskt här i Rättvik gällande
behov på längre sikt.
Inger Eriksson, -det har tydligen gått ut många olika direktiv från
enhetschefer osv. De verkar ha fått många olika besked vad de skall svara
på.
Trygghetsbehov är på förslag att bli en bistånds bedömd form. Det släpps
propositioner under vårkanten.
Katrin, jag har jobbat i hemtjänsten och upptäckte då att de gamla inte
kommer ut speciellt mkt. Föreslog då cykeltaxi. I Orsa har man samlat in
pengar till cykeltaxi som pilot. De som skall köra måste utbildas och endan
kan man tex som invandrare få jobb som cykelförare osv. Fredrik, -anhöriga
kan köra och också. De skall vara eldrivna.
Joanna, vi är nu med i språktolknämnden och vi har haft ett första möte. Den
utgår från Borlänge. De har även att man kan ringa och får direkttolkning, då
får man betala per minut.

7. Övriga frågor/laget runt
Nytt datum för nästa möte blir 25:e maj då det krockar för vissa deltagare.
Annars inga övriga frågor.
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