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Ordf. hälso- och sjukvårdsberedning, landstingsrepr.
Skolchef Vansbro
IFO-chef
Kommunsekreterare
Verksamhetschef vårdcentralen
Områdessamordnare inom Landstinget
Psykiatrin
Bitr. verksamhetschef ambulanssjukvården i Dalarna
Socialchef

1. Mötets öppnande
Ordförande Torsten Larsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande tillägg under punkten ”Övrigt”:
-

Folktandvården

-

IMM – Integrerad missbruksmottagning

-

Hemsjukvården

-

3. Föregående mötesanteckningar
Inga anmärkningar framförs.

4. Suicidprevention
Stina Munters arbetar tillsammans med Ida Döl på att förbättra samverkan mellan kommun och
landsting avseende suicidprevention. Statliga pengar finns att få för detta ändamål.
Stina Munters meddelar vidare att frågan inte tidigare har behandlats politiskt i kommunen.
I övrigt arbetar Vuxenskolan med förebyggande insatser i form av bland annat föreläsningar i ämnet
samt att de har ett samarbete med Svenska kyrkan.
Nall Lasse Andersson påpekar att frågan diskuterats i landstingets sjukvårdsberedning och att frågan
även kommer att behandlas på nämndsnivå.
Polsams fortsatta arbete består i det arbete som påbörjats av Ida Döl, Stina Munters samt Marit Andersson.

5. Samverkan barn & unga
Polsam diskuterar inrättande av en Familjecentral. Kriterierna för en Familjecentral är: öppen förskola, individ- och familjeomsorgens familjeteam, MVC samt BVC. Grundtanken är ”en dörr in”.
Underlag för utarbetas för ett inriktningsbeslut i behörigt politiskt organ.

6. Samverkan vård och omsorg
Polsam diskuterar samverkan vid utskrivning från slutenvården.
Från kommunens sida har man påbörjat att verkställa enligt de gemensamma riktlinjerna som togs
fram innan årsskiftet. Ett stort antal personer har varit i behov av detta.
Från landstingets sida har man konstaterat att nya arbetssätt innebär utmaningar, och det tar tid för
nya arbetssätt att sätta sig.
Polsam konstaterar att riktlinjerna ska uppdateras vid behov.
Landstinget håller samverkansmöten per länk där kommunen är inbjuden att delta.
Vidare diskuterar Polsam ”Hemsjukhuset”.
Ida Döl redogör för ”Hemsjukhuset” så som det beskrivs i Läkartidningen. Hemsjukhuset är en modell
för vård i hemmet, syftande till att det ska vara lätt för distriktssköterskor att få kontakt med en läkare samt att det ska vara lätt för patienter inom hemsjukvården att få hem en läkare vid behov.
Andreas Dicander redogör för ett pågående projekt i Dalarna som pågår ovannämnda Hemsjukhuset,
nämligen ”Ambulant bedömning”.

7. Rapport från respektive huvudman
Nall Lars-Göran Andersson informerar om bland annat följande från landstinget:
-

Ekonomin har förbättrats.

-

En presentation vid sjukvårdsberedningen om renodling av professionen.

-

Ledig kapacitet vid landstingets tvätt i Fredriksberg.

-

Psykiatrin är en stående fråga vid sjukvårdsberedningen och patientrådet.

-

Patienthotellet i Falun har stor kapacitet och stora möjligheter. Förhoppningsvis kommer även detta till Mora lasarett.

Verone Johansson informerar om bland annat följande:
-

Projekt RAK, ratt använd kompetens pågår inom psykiatrin. Även här tittar man på
renodling av professionen.

-

Inom psykiatrin råder brist på läkare, psykologer etc. Konsekvensen är ökade vårdtider.

Lena Freijs och Ida Döl informerar om bland annat följande:
-

Läkarsituationen på vårdcentralen ser bra ut.

-

En arbetsterapeut saknas. Detta medför att patienter nu får åka till Falun för att träffa
en sådan.

Stina Munters informerar om bland annat följande:
-

Nytt LSS-boende byggs och ska vara klart v 40.

-

Utredning pågår för nytt särskilt boende. Man tittar även här på att renodla respektive
profession

-

Trygghetsboende.

Elisabeth Hekkala informerar om bland annat följande:
-

Med anledning av ett avtagande tryck på platser till kommunens HVB-verksamhet sker
nu en omvandling och förberedelse för avveckling.

8. Innehåll vid kommande möte
Nästa sammanträde är måndagen den 14 maj, kl. 09.00 – 12.00 i Vansbrorummet, Medborgarhuset,
och följande punkter kommer att behandlas:
-

Uppföljning av suicidprevention

-

Samverkan kommunala servicepunkter

-

Hälsoskola

-

Familjecentralen

-

Hemsjukhuset

-

Samverkan barn och unga
o

Första linjen-psykiatrin

-

Hemsjukvården

-

Folktandvården i Vansbro

-

Strategi för hälsa

9. Övriga frågor
Nall Lars-Göran Andersson meddelar att med anledning av att tandläkare vid Folktandvården i Vansbro har avslutat sin anställning pågår rekrytering för att återbesätta tjänsterna.
Ida Döl redogör för Integrerad missbruksmottagning (IMM). Sjuksköterska arbetar på vårdcentralen
med att möta personer med riskbruk och missbruk på vårdcentralen.
Torsten Larsson meddelar att det inkommit en skrivelse från distriktssköterskor där man är oroad
över kommunpolitikers kunskap om hemsjukvård.

10. Mötets avslutning
Ordföranden tackar för visar intresse och förklarar mötet avslutat.

