
Anteckningar vid möte med POLSAM 2018-05-04 

 

 
Plats och tid: Stora Sågbladet, Dalagatan 1, Orsa kl 09.00 – 11.00 
 
 
Närvarande: Jan Segerstedt, ordf  Utskottet för omsorg 
 Susann Lindblad C Ordförande utskottet för omsorg 
 Ann-Therese Albertsson  Kommunchef 
 Mattias Scandola  Verksamhetschef lärande 
 Marie Jangmyr-Sundin  Tf verksamhetschef omsorg 
 Gunnar Olsson  Finsam 
 Bigitta Sohlberg S Ordf Hälso- och sjukvårdsberedningen 
 Lena Freijs   Områdessamordnare 
 Maria Tapper  Landstingsrepresentant 
 Bernt Westerhagen  Landstingsrepresentant 
 
 
Övriga: Lotta Hedin   Sekreterare 
 Olof Hallstensson  Kommande sekreterare 
 
 
 
 
Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 
 
Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns. 
 
Föregående minnesanteckningar 2018-02-23 
Ordförande går igenom anteckningarna och lägger dem till handlingarna. 
 
Kommunchefens punkt 
Start av ombyggnad Lillåhem är framskjuten till efter sommaren 2019. Detta pga att platser 
och avdelningar för barnomsorgen behöver vara krav. Kostutredningen har kommit fram till 
att köket på Lillåhem läggs ner. Andra kök måste byggas ut. Lägenheterna på 
trygghetsboende kan användas till evakuering av boende på Lillåhem. Projektet rullar på 
ändå.  
Tf omsorgschef är tillbaka efter sjukskrivning. 
Rekrytering av ny chef för samhälle pågår. 
HSR ska vara samlade på Dalagatan 1. 
Budget 2019 arbetas med.  
 
 
 
 



Folkhälsa 
- Samling Social Hållbarhet 
Mattias informerar om projektet Social Hållbarhet. Hur kommer det sig att livslängden och 
hälsa skiljer sig åt beroende på var man bor. Rapporten följer en metod där man 
undersöker regional statistik snarare än nationell. Delrapport är klar och publicerad.  
När slutrapport är klar bjuds kommuner och landsting in till en föredragning på Galaxen i 
Borlänge. Bigitta föreslår att vi bjuder in Johan Hallberg som arbetar med dessa frågor i 
landstinget till POLSAM. 

 
Samverkan Barn & Unga  
En grupp SBU träffas regelbundet.  
Familjens hus - frågan kommer upp på nästa gemensamma möte med utskotten för lärande 
och omsorg. Lokalfrågan är inte klar.  
Specialpedagog och BVC-sköterska ska få utbildning i ESTER (ett kartläggningsverktyg) 
används för att kartlägga barn och familj för att kunna rikta mindre men mer precisa 
insatser från IFO.  
Skolverksamheten vid Skeer (Vinäs-modellen) fungerar bra för att vända utvecklingen för de 
barn som går där. Ambitionen är att flytta verksamheten ner till centrum, dels för att minska 
kostnaderna och dels för att den inte ska vara för isolerad. 
 
Finsam 
Arbete görs för att hitta rätt struktur för Finsam för att kunna leva upp till lagen. Parterna 
ska driva projekten, Finsam ska finansiera. Målgruppen är nu 18-64, man vill kunna gå ner i 
ålder, för att kunna upptäcka behov så tidigt som möjligt. I Coachingteamet är idag ca 45 
inskrivna, 67% av de utskrivna gått vidare till sysselsättning. 
 
Samordnad beroendevård 
8 mars var en hälsovalsberedning som besöktes av en psykolog och forskare som berättade 
om spelberoende, det Dolda missbruket. 
25 maj heldagsföreläsning för landsting och kommun för att utbilda behandlare i kommun 
och landsting.  
IFO ser problemet med spelberoende i sin verksamhet. 
 
Samverkan Vård & omsorg 
      – Trygg och säker utskrivning från slutenvården   
 Började 8 jan, riktlinjer revideras kontinuerligt. Under 3 månader redovisas vilka kommuner 
som går över 2 dagar. En kommun har blivit ersättningsskyldig som gått över dessa dagar. 
Orsa kommun har inte behövt betala. Inskrivningsmeddelande går från lasarettet till 
primärvård och kommun. Former för detta behöver ses över. Kontakten i Orsa mellan 
vårdcentralen och kommun fungerar bra.  
 
 
 
 
 
 
 



Rapport från respektive huvudman 
Omsorgen: Sommarplanering av vikarier har varit svår. 
Landstinget: Maria informerar från fastighetsnämnden, byggnation av Mora lasarett 
fortsätter med bla ny vårdcentral. Dietist till primärvården är svårt att rekrytera. Finns ingen 
dietist i primärvården i Mora, Orsa, Älvdalen, Malung-Sälen och Vansbro kommuner. 
Ekonomin ser bra ut.  
Sommaren på Mora lasarett och sjukvården i Dalarna i övrigt kommer att vara ansträngd, 
oroligt, många vårdplatser stängda.   
 
Innehåll vid kommande möte 
Vi bjuder in Mikael Stridsberg, alkoholterapeut till den 21 sept. 
 
Övriga frågor 
Parkeringsplatser vid vårdcentralen. Ett möte med Stenvalvet var planerat, men blev ej av 
pga sjukdom. Ett nytt kommer. 
 
Mötets avslutning 
Ordförande avslutar mötet. 
 


