o Malung-Sälens kommun
Minnesanteckningar från POLSAM, Malung-Sälen den 7 maj 2018
Närvarande
Nall Lasse Andersson (S)
Lena Frejs
Eva Lissdaniels
Catrin Holmberg
Kristina Bäckman (M)
Annika Larsson
Gunilla Kapla
Brita Sohlin (M)
Kerstin Perjos

Landstinget, ordförande
Landstinget
Landstinget
Landstinget
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen, sekr.

Ej närvarande
Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M)
Jeanette Hjortsberg
Verone Johansson
Hans Unander (S)
Carina Albetsson (S)
Torbjörn Martinsson
Anna-Karin Olsson
Lena Hållmats Bergvik
Monica Björseth
Sofia Söderström (S)

Landstinget
Landstinget
Landstinget
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Landstinget
Kommunen

1.

M ö t e t öppnas
Ordförande Nall Lasse Andersson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2.

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns.

3.

Föregående mötes minnesanteckningar
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

4.

Samverkan Barn och unga - Familjens hus
Projektet ligger på is. Det finns ingen projektledare. Ambitionen är att starta Familjens hus. Ska
försöka att väcka frågan efter valet. Det finns ingen politisk oenighet angående frågan. Eventuellt
kan pengar sökas från Allmänna arvsfonden eller kyrkan.
Det finns mycket psykisk ohälsa bland unga och mycket har kommit upp de senaste veckorna, bland
annat unga missbrukare, droger. På Malungs vårdcentral jobbar Marja med ungdomar upp till 17 år.
Där har det inte varit någon ökning. Ska ha t r ä f f i höst med ÖVP och skolledare. Det är viktigt att gå
u t och informera om var man kan få hjälp. Viktigt med en väg in.
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Det finns en regional överenskommelse avseende barn och unga 0-17 år som har eller riskerar att
utveckla psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning och Malung-Sälens kommun har
gjort en lokal överenskommelse och samarbetar med VC i Malung och Sälen, BUP och HAB. Det
finns en styrgrupp. En delinventering är gjord. ABC-kurs startas även för nyanlända.
5.

Samverkan vård och omsorg - Samverkan trygg och säker utskrivning
Det är en ny lag och den har varit igång sedan januari 2018. Ska revidera riktlinjerna, hur vi ska
jobba och samverka. Arbetar och försöker att få till ett bra samarbete. Inte kommit lika lång i norr.
Det finns oklarheter när vårdbegäran skickas. Det ligger ett förslag att korttidsavdelningen i norr
kommundelen stängs och att det bara ska finnas en korttidsavdelning i södra kommundelen. Det är
svårt att få tag på legitimerad personal. Det finns fyra sjukskötersketjänster som det inte finns
sökande till. Det är svårt att rekrytera sjuksköterskor och nästan lika svårt att rekrytera
undersköterskor. Rekryteringen är svår både inom kommunen och landstinget och personalen som
jobbar är trötta.
Hur ser situationen ut angående sökande till utbildning som sjuksköterska, är den liknande den
inom lärarutbildningen, att platserna inte fylls? Det är cirka 40 % som inte slutför sin utbildning till
sjuksköterka. Det har aldrig funnits så många sjuksköterskor som nu, men frågan är vad gör de
instället och vad går att göra åt situationen. Det är viktigt att ta hand om den personalen man har.
Det behövs även utbildningar för personal inom äldrevården, exempelvis vårdbiträden.

6.

Rapport från respektive huvudman
Kommunen
Inom kommunen är det fokus på ekonomin. Varslen har inte gett full effekt och kommunen kan inte
göra de satsningar som önskas. Försöker att ha så god verksamhet man kan. Ett dagis ska byggas ut,
vilket ska ge en besparing på sikt. De satsningar som görs måste finansiera sig själv. HVB-hemmet
läggs ner och de som bor kvar får flytta till familjehem. Inom socialförvaltningen är det många bollar
i luften, öppenvårdsprojektet, organisationsöversyn, var ska SÄBO-platserna finnas, geografiskt
perspektiv. Det är många nya enhetschefer och två konsulter delar på tjänsten som socialchef. MAS
jobbar på för fyllt med internkontroll, riktlinjer, rutiner m.m.
Landstinget
Malungs vårdcentral söker efter en verksamhetschef. Budgeten går bra. Saknar två läkare, har
utbildningsläkare. Uppfyller uppdraget. Saknar en arbetsterapeut, har haft annonser ute länge.
Sommaren går ihop. Lite tunt på läkarsidan under några veckor, men det är lika som tidigare. Jobbar
hårt med ungdomsmottagningen och den fungerar bra.
Det är illa på lasaretten i Mora och Falun, värst i Falun. På medicinavdelningarna är problemen
störst. Fått moduler i Mora på plats. Ny ambulansstation i juni. Projekterar angående ny
vårdcentral. Urolog finns i Mora sedan en månad. Vid sjukvårdsberedningen den 10 april 2018,
lämnas information från Folktandvården angående dess uppdrag, nationell patientenkät 2017 m.m.
Det är läkarbrist i Vansbro.
Landstingets ekonomi har vänt till överskott. Behöver lyckas med att få personal, men det är lättare
när man har bra ekonomi.
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7.

Innehåll vid kommande möte
Styrdokument angående POLSAM
Inventering/uppföljning
Psykisk ohälsa
Samverkan trygg och säker utskrivning

8.

Rekrytering av personal
Svårt med rekrytering av personal i glesbygd. Viktigt att göra reklam för bygden och det som finns.
Det som lockat personal till Malung har bland annat visat sig vara ett bra arbetsklimat, bra
introduktion och att de togs omhand på ett bra sätt. Bra skola, med bra resultat är kvalitetsfaktorer,
fritiden är viktig och naturen nära. Viktigt att skapa attraktiva arbetsscheman. Måste vara flexibla
vid varje unik vårdcentral.
Representant i POLSAM Malung-Sälen
Lilian Olsson (S) har valts till landstingets representant i POLSAM Malung-Sälen.

9.

Sammanträdesdagar 2018
1/10, 26/11

10. Mötets avslutning
Ordförande avslutar mötet.
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