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Politiska samverkansberedningen kommun - landsting
Plats

Insikten, Hedslund

Datum

2018-10-05 kl. 09,00 -11,30

Deltagare Joanna Stridh (C)
Britt-Marie Essell (S)
Liv Lunde Andersson (S)
Lena Freijs
Marit Bond
Annelie Steger Engholm
Anna-Lena Hållmats

Ordförande
Landstinget
Landstinget
Områdessamordnare landstinget
Vårdcentralen
Sekreterare, Socialförvaltningen
Tf verksamhetschef utveckling
och stöd

1. Mötets öppnande
Ordförande Joanna Stridh öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning
Föredragningslistan föredrogs. Därefter till handlingarna.
3. Föregående mötes minnesanteckningar
Inga frågor sen senaste mötet.
4. Samverkan barn och unga
Barnhälsovårdsöverläkare Kristin Lindblom kl 9.30-10.15 bjöds in på
Skype och informerade.
Kristina visade en powerpoint-presentation och berättade vad man måste
tänka på gällande barn och hälsa och hur det påverkar barnen i deras
utveckling.
Britt-Marie Essel undrar om psykiska påfrestningar i skolåldern, en
förändring i skolan att barnen själva skall inhämta kunskaper. Kan påverka
bland flera faktorer.
Kristina frågar om vi har några planer på en familjecentral? Joanna Stridh
berättar att det är på gång att titta på det.
Kristina bjuder in att kontakta henne vid frågor och berättar att det även
finns möjlighet att få statsbidrag.
Ett projekt kommer att starta upp under 2019. Kristina skickar information
om det.
Anna-Lena Hållmats nämner att vi har haft en god samverkan mellan
socialförvaltningen och Bvc genom åren. Vi är även med i tidiga insatser till
barn och unga. Ett nationellt utvecklingsarbete. Hur man kan jobba tidigt för
att undvika problematik.
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Britt-Marie Essel nämner att de skyddsfaktorer som fanns när hon var ung,
vuxna i ens närhet man kan lita på, finns inte i dag på samma sätt. Liv
nämner att alla barn är alla vuxnas ansvar. Att vi tänker på det. Och i den
öppna förskolan kan man fånga upp väldigt mycket. Det är då man kan
hämta hem information.
Lena Freijs berättar att man vill ha en ungdomshälsa.
Liv berättar att de har ett projekt inom Finsam. Där kan man bjuda in att
prata i Polsam om sitt projekt.

5. Samverkan vård & omsorg
Gällande digitala vårdrummet i Furudal så arbetas det med det på olika
fronter. Maria Vågbratt har frågat om hemtjänsten har möjlighet att bistå och
som det ser ut nu finns det inte personal att tillgå. Måste nämligen finnas
personal som kan starta upp skype-mötet för patienten. Maria tittar på hur
det skall lösas.
Britt-Marie Essel flikar in att finns mycket kunskap hos personalen om man
frågar dem.
Lena Freijs, detta är en del i det paradigmskifte vi står i nu med en god och
nära vård. För att vi skall klara framtidens sjukvård så måste vi samverka
mer än vi gör i dag. En mer kostnadseffektiv sjukvård och närhet till de som
bor längre ut.
Influensa vaccinering, 6/11 är startdagen och vi har öppet hus 11:e och 17:e
november. Tisdag 13/11 är vi på Orestrand och måndagar drop in på
vårdcentralen. Annons kommer.
Britt-Marie flikar in att det finns ett patientråd. Då hade vi fika på
vårdcentralen förra fredagen och vi fick in synpunkter och förslag. Vi
kommer försöka ha detta fler gånger.

6. Rapport från respektive huvudman
Landstinget, Lena Freijs
Vi var oroliga inför sommaren i och med färre vårdplatser än tidigare. Vi
hade olika förslag på vad vi skulle göra. Vi ser nu effekten av SUSlagstiftningen. På det stora hela har det haft effekt och en av räddningarna
för oss i sommar. Samverkan börjar sätta sig.
På Mora lasarett har vi byggnationer på gång och flera projekt såsom nära
vård ett pilotprojekt i Avesta, mobila team, digitala hälsorum.
Britt-Marie Essel flikar in att mobila teamen har fungerat och 100 personer
slapp inläggningar för att man kom hem till dem istället. Tanken är att det
skall bli över hela länet.
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Liv Lunde Andersson, vi vet ingenting om vad som kommer att hända med
den politiska styrningen av landstinget. Det kommer besked. Vi arbetar
därför utifrån de beslut som är tagna.
Socialförvaltningen, Anna-Lena Hållmats
Sommaren har fungerat bra. Vi har skickat ut enkäter och i det stora hela har
det fungerat bra. Vi kommer också att titta på varför det har fungerat bra.
Tex extra betalt till de vikarier som har arbetat sammanhållande veckor. Det
tror vi har haft effekt. Man har sluppit beordra in personal.
Rättvik har kommit på 8:e plats i White senior guide där Linda Sjödén har
varit väldigt drivande. Vi kan ta med dietisten att hålla en dragning om
ämnet.
Måltidens dag 17/10 kommer vi göra ngt extra på våra boenden här i
Rättviks kommun.
Vårdcentralen, Marit Bond
Läkarbemanningen är 3,3 och det skall ligga på ca 6 st. Vi kommer att få fler
AT -läkare i november. Vi har 3 st återkommande stafetter så det är ganska
bra bemannat.
Just nu har vi fullbemannat med sköterskor.
Vi väntar nu på byggnadslovet för parkering vid vårdcentralen.
Finansieringen är klar.
Vi hoppas nu att allt är på gång.
Kommunen, Joanna Stridh
Vi arbetar nu med hur organisationen skall se ut och vilka personer som skall
göra vad.

7. Övriga frågor
Inga övriga.

8. Innehåll vid kommande möte
Nästa möte är 30:e november, kl. 09.00
Bjuda in Annie Lok från Finsam via Liv Lunde Andersson.
Dietist Linda bjuds in via Anna-Lena Hållmats och eventuellt någon mer
från verksamheten.
9. Mötets avslutning
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