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Älvdalen       

Politisk samverkansberedning 

Minnesanteckningar 

 

Dag:  Torsdag 8 mars 2018 

Tid:  09.00 – 12.10 

Plats:  Loftet, Älvdalens kommunhus 

 

Närvarande:  

Peter Egardt (s) Kommunalråd 

Stefan Linde  Kommundirektör 

Anette Eriksson (s) Ordförande i vård- och omsorgsutskottet 

Anders Björklund (s) Ordförande i barn- och utbildningsutskottet    

Lars Lisspers Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen  

Elisabeth Fransson Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen, punkterna 1–5 

Maria Särnblad Verksamhetschef/MAS 

Lina Håmås  Folkhälsostrateg 

Bigitta Sohlberg (s) Ordförande i norra hälso- och sjukvårdsberedningen 

Mari Rustad (s) Hälso- och sjukvårdsberedningen 
Lena Freijs  Områdessamordnare 
Carina Källström (m) Hälso- och sjukvårdsberedningen 
Gunnar Olsson Finsam 
Carin Larnemark Verksamhetschef vårdcentralen Särna 
Jeanette Hjortsberg Verksamhetschef psykiatri 
Marielle Welander Lindgren  Enhetschef Psykiatriskt mottagningsteam Mora 
Raymond Hellgren  
Anita Nääs Verksamhetschef vårdcentralen Älvdalen  

Lenita Hahlin Anhörigkonsulent, punkt 6, 10.00-10.45. 

Annelie Berglund Anhörigkonsulent, punkt 6, 10.00-10.45 

Maria Thorstensson Enhetschef kultur- och fritid, punkterna 1–6, 09.00-10.45 

Lena Dahlquist Sekreterare   

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Anette Eriksson hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat och hälsar Carina Källström välkommen till Polsam.  Mötet börjar 

med en presentationsrunda. 

 

2. Fastställande av föredragningslista 

Samverkansberedningen beslutar att fastställa föredragningslistan för 

mötet med de ändringarna att punkten 7 ”Psykisk hälsa” flyttas till punkt 

4 och punkten 8 ”Samverkan vård och omsorg” flyttas till punkt 5. 

 

3. Minnesanteckningar från föregående möte 

Minnesanteckningarna från föregående möte gicks igenom och lades till 

handlingarna med några kommentarer: 
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Carina Källström: Läget är akut i Älvdalens kommun när det gäller 

tandläkare. Vi har inga sökande på våra tjänster. I det mobila teamet har 

alla sagt upp sig. Hur blir vi en attraktiv kommun för tandläkare och 

läkare? 

Elisabeth Fransson: En stor del av befolkningen är över 65 år och de 

behöver tandvård. Många dör av hjärt- och lungsjukdomar som har sin 

grund i dålig munhälsa. 

 

Anette Eriksson: Hur är det med kötiderna till BUP? 

Lena Freijs: Det är fortfarande lång väntetid för att få behandling däremot 

har väntetiden kortats för att få ett första besök för bedömning. 

 

Lina Håmås undrar om Patientrådet är ett arbete som drivs ideellt? 

Bigitta Sohlberg: Ja, inget arvode utgår. 

 

4. Psykisk hälsa/Suicid/Droger 

Elisabeth Fransson: Pengar har tilldelats kommunen för att förbättra den 

psykiska hälsan. Kommunen har högre suicid än många andra kommuner och 

trenden håller i sig.  

Vi prioriterar arbetet med suicid och psykisk hälsa hos äldre. 80% av de som 

har hemtjänst i Älvdalens kommun lever ensamma.  

 

Socialstyrelsen har presenterat en kunskapsöversikt som stöd till den 

personal som kommer i kontakt med självmordsproblematik och för att bistå 

personalen i deras försök att förhindra självmord och kunna inge hopp samt 

bidra till högre livskvalitet. Nu är ett förslag till riktlinjer framtagna som ett 

komplement till Socialstyrelsens kunskapsöversikt; ”Riktlinje för vård av 

självmordsnära vårdtagare och rutiner vid självmordstankar, 

självmordsförsök och självmord i kommunal vård och omsorg”.  De är 

framtagna av Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård 

(Högskolan Dalarna) tillsammans med länets Medicinskt Ansvariga 

Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvariga för Rehabilitering.  
 

Carina Källström: Blir det utbildningar för de som arbetar i hemtjänst? 

Elisabeth Fransson: Det har vi haft. Riktlinjerna ska också ligga till grund för 

fortsatt utbildning. 

 

Elisabeth Fransson: Vi ser en ökning av missbruk av olika droger, men det ser 

lika ut i hela landet. Vi behöver få fram statistik och sedan är det viktigt att vi 

anmäler till polisen om vi misstänker droghandel. Vi måste jobba strategiskt 

med dessa frågor.  

Bigitta Sohlberg: Vi behöver inte vänta på statistik, det tar tid. Detta måste 

tas på allvar. 

Elisabeth Fransson: Utbildningar är nu på gång som riktar sig till både 

föräldrar och ungdomar. 

Anette Eriksson: På Strandskolan i Idre är det snart en föreläsning om detta.  
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5. Samverkan vård och omsorg/SUS   

Lena Freijs: Vi är igång nu sedan i januari och i det stora hela fungerar det 

bra, det är arbetssätt som ska förändras. Jag upplever att vi pratar mer med 

varandra nu. Arbetet ska revideras och förändras vartefter vi behöver. Anita 

Nääs och Elisabeth Fransson upplever samma sak. 

Bigitta Sohlberg: Det kommer signaler från Mora och Orsa att det inte 

fungerar så bra där. I Älvdalen fungerar det. 

Lena Freijs: VI märker att patienterna inte blir kvar inom slutenvården utan 

kommer hem. Vi ska titta på antalet återinläggningar till hösten för att se om 

det förändrats. I Avesta och Ludvika ska man prova mobila team för att stötta 

hemsjukvården.  

 

6. Anhörigstöd i Älvdalens kommun 

Anhörigkonsulenterna Lenita Hahlin och Annelie Berglund besöker mötet och informerar om 

sitt arbete. 

Det har funnits anhörigstöd i kommunen sedan 2009. Socialtjänstlagen ändrades då från att 

socialnämnden bör bedriva anhörigstöd till att socialnämnden ska bedriva stöd till personer 

som vårdar närstående. Syftet med uppdraget är att bidra till en ökad upplevelse av 

livskvalitet och hälsa hos anhöriga. Bland annat ordnas kvällsträffar med anhöriga och de 

erbjuds samtal/tips/råd.  

Det mesta av arbetstiden utgörs av hembesök. De håller också föreläsningar om psykisk 

ohälsa och missbruk.  

Dalarnas anhörigstöd finns som ett inspirationsforum. 

 

Patientrådet (genom Anette Eriksson) i Älvdalen bjuder in anhörigkonsulenterna till deras 

möte den 22 maj, kl. 15.00 på vårdcentralen. Det är även viktigt att anhörigkonsulenterna 

bjuds in till kommunens Samverkansråd för pensionärer och funktionsnedsatta så att de får 

del av denna information. 

 

7. SBU- samverkan barn och unga/Ungdomsmottagning  

SBU: 

Lina Håmås: En revidering av överenskommelsen ”Lokal överenskommelse 

om samverkan avseende Konsultationsteamet Barn och unga 0-17år” mellan 

Landstinget Dalarna och Älvdalens kommun blev klar i går. Samverkan gäller 

barn och unga 0–17 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsned-

sättning. Den nya giltighetstiden är 2018-01-01 till 2019-12-31. 

 

Lina redogör för SBU-samverkans organisation. Konsultationsteamen ”gör 

jobbet”. Det finns ett team i Särna/Idre och ett i Älvdalen och man har möten 

1 g/månad. Målet är att få in insatser i tid för de som behöver det.  

 

Lina redogör också för vad som är på gång nationellt under 2018. Det finns 

en ny överenskommelse för psykisk hälsa för 2018 mellan staten och SKL. 

Överenskommelsen för 2018 omfattar 1 414 miljoner kronor, en ökning med 

529 miljoner.  Kommunerna får rekvirera 350 miljoner. 

Satsningarna utvärderas men om det ska bli ett viktigt uppföljningsmaterial måste 

inmatningarna bli bättre. 

Anders Björklund: Vem ska leverera statistik till detta? 
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Lina: Region Dalarna ansvarar för statistikinsamlingen och kommunerna anmäler personer 

som ska ansvara lokalt. Inmatningsseminarier brukar ordnas för att få bättre kvalitet i 

insamlingen.  

För mer information se https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/ 

 

Ungdomsmottagningen: 

Anita Nääs: När det gäller ungdomsmottagningen så rekryteras nu en 

processledare. Ganska många har sökt tjänsten. Utgångsort kommer att bli 

Mora. Kvaliteten i alla tre kommuner ska säkerställas. 

 

8. Finsam 

Rapport från Gunnar Olsson via mail: 

 

"Här kommer en liten snabbuppdatering från Finsam sedan sist.  

Rent organisationsmässigt har vi jobbat en hel del med strukturer och verkar nu ha allt på 

plats.  

När det gäller Coachingteamet så är det nu, även formellt, ett fristående projekt som 

finansieras av Finsam. Meningen är att coaching teamet ska implementeras i parternas 

ordinarie verksamhet och att graden av Finsamfinansiering succesivt ska trappas ner. 

Projektägare är Arbete och utveckling i Mora. De sköter administrationen. Styrgrupp och 

"arbetsledare" för teamet är en sammansättning av operativa chefer. En från vardera part (Af 

Jonas Gryth, Fk Pernilla, LtDalarna Anita Nääs, Mora-, Hans Nibon, Älvdalen- Björn Tegnér 

och Orsa Anders B/R kommuner). 

Målet för coachingteamet är att deltagarna ska nå egenförsörjning och av de som blev 

utskrivna under 2017 gick 67% till arbete eller studier.” 

 

9. Samling för Social Hållbarhet Dalarna 

Lina rapporterar om samlingens målsättningar. Man arbetar med fyra olika temaområden 

och det handlar mycket om barn och unga och att ge alla förutsättning för egen försörjning, 

skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen. Skolan har en central roll för 

folkhälsan. Ingen faktor har så stor betydelse för individers hälsa som skolresultaten. De 

avgör i de flesta fall vilket arbete och vilken försörjning man får som vuxen och det påverkar i 

sin tur hälsan.  

Länsstyrelsen Dalarna och Skandias ”Idéer för livet” samarbetar kring frågor om ekonomiska 

vinster och effekter av sociala insatser. Det är en del av länets samverkan kring social 

hållbarhet. 

Den 22 mars -18 blir det en heldagsutbildning som handlar om effekter av sociala 

investeringar. 

 

10. Rapport från respektive huvudman 

Lena Freijs:  

Information från psykiatrin: De har öppet hus i Mora 1 g/ vecka och 1 g/ 

vecka i Älvdalen. En integrerad missbruksutbildning är nu igång i Älvdalen.  

På Mora Lasarett är personalläget ansträngt med sköterskebrist vilket ger 

en oro inför sommaren. Kommunernas löner ligger högre än landstinget. 

Vi konkurrerar om samma personer. 

 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
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Bigitta: Det som är positivt är att 32 undersköterskor nu är klara med sina 

utbildningar. Några av dem kommer till Mora men fler utbildningsinsatser 

behövs. 83 miljoner för satsning på personal har kommit från staten. 

Pengar till förlossningsvård kommer också. Det händer mycket på Mora 

lasarett.  

 

Lena: Ett nytt stråk har byggts på lasarettet och en modulbyggnad tas i 

bruk i april. Ny ambulansstation byggs och är klar i juni. 

Förslagshandlingar för en ny vårdcentral och habilitering på 

lasarettsområdet är på gång. 

Ett närsjukvårdsprojekt (ett pilotprojekt) har precis påbörjats i södra 

Dalarna; ”God och nära vård -Södra Dalarna”.  Det är ett 

samverkansprojekt mellan vårdcentralerna i södra Dalarna. Målet är att få 

en god och nära vård som utgår från befolkningens och patientens behov. 

Annichen Kringstad är projektledare.  

 

Bigitta Sohlberg: En utredning om att ev. öppna förlossningen i Mora igen 

är tillsatt och ska vara klar i sommar. 

På kirurgen i Falun provas vårdnära service. Teamen har förstärkts med 

utbildad servicepersonal för att vårdpersonalen ska kunna ägna sig helt åt 

vårduppgifter.  

Det kommer att bli mycket bekymmer för sjukhusen i Mora och Falun om 

flygplatsen i Mora läggs ner. Mora bör ha trafikplikt. Mycket viktigt för 

transporter för organdonationer t ex. 

Samernas psykiska hälsa är lyft på politisk nivå. Speciellt renskötarna har 

dålig psykisk hälsa. Vi ska försöka få till det så att de kan åka över gränsen 

till Finland och Norge för att få hjälp. 

 

Anita Nääs: Vi har rekryteringsproblem; en sköterska, sjukgymnast och 

samtalsterapeut saknas. Bättre på läkarsidan.  

 

Anders Björklund: Idag börjar eleverna i nya skolan. Högstadiet är klart. 

Biblioteket blir klart till påsk. Invigning efter det. 

De elever som inte kommer in på gymnasiet kommer att få ett extra år att 

studera.  

Det blir en markant minskning av barnkullarna framöver, -150 elever inom 

en femårsperiod. Verksamheten får anpassas efter det.  

 

Anette: Det är ett stort behov av särskilda boendeplatser i kommunen. 4 

platser öppnas på Särna Äldreboende inom kort. Det finns ett behov av 

särskilt boende även i Idre. Enligt befolkningsstatistiken kommer andelen 

äldre att öka markant de kommande åren vilket ställer stora krav på 

äldreomsorgen. 

 

Bigitta: Hur går det med Mellbystrand? 

Anette: Många vurmar för Mellbystrand. Det är godkänt för att användas 

till lägerverksamhet. Skolklasser kan åka dit.  
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Anders: Kommunen hyr Mellbystrand av kommunens fastighetsbolag för 

250 000:-/år. 

 

11. Förslag på sammanträdestider 2018  

Förslaget på sammanträdestider för 2018 fastställs enligt nedan: 

8/3, 26/4, 27/9 (Särna) och 29/11.   

Lina Håmås och Anette Eriksson kan inte delta den 26 april.  

 

12. Innehåll vid kommande möte: 

1. De stående punkterna. 

2. Barnhälsovårdsöverläkaren planerar att delta över Skype vid aprilmötet eller vid 

septembermötet. Han kommer att berätta om det barnhälsovårdsprogram som finns i 

Sverige.  

3. Idéer om innehåll lämnas till Lina Håmås eller Lena Freijs inför nästa möte. 

 

13. Övriga frågor 

Ta upp närvaron i Polsam i respektive forum, viktigt att alla kallade kommer på mötena! 

 

14. Mötet avslutas  
Nästa möte blir den 26 april i Älvdalen. 

 


