
Anteckningar vid möte med POLSAM 2018-09-21 

 

 
Plats och tid: Stora Sågbladet, Dalagatan 1, Orsa kl 09.00-12.00 
 
 
Närvarande: Jan Segerstedt, ordf  Utskottet för omsorg 
 Susann Lindblad C Utskottet för omsorg 
 Gunnar Olsson  Finsam 
 Birgitta Sohlberg S Ordf Hälso- och sjukvårdsberedningen 
 Maria Tapper S Landstingsrepresentant 
 Lena Freijs   Områdessamordnare 
 Bernt Westerhagen C Landstingsrepresentant 
 Jesper Karlsson  chef verksamhetsområde omsorg 
 Anita Nääs   Orsa vårdcentral 
 Mikael Thalin C Kommunstyrelsens ordförande 
 Mikael Stridsberg  Alkohol- och drogterapeut, IFO 
 Olof Hallstensson  Sekreterare 
    
 
 
 
Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 
 
Fastställande av föredragningslista 
Kommunstyrelsens ordförandes punkt uppflyttad i ordningen. Föredragningslistan 
fastställes.  
 
Kommunstyrelsens ordförande 
Mikael Thalin berättar om fyra områden som är särskilt intressanta för kommunstyrelsen 
just nu. 
 
Brottsförebyggande rådet har tagit omtag med kartläggande arbete för att identifiera 
fokusområden.  
 
Beslut är fattat att ge uppdrag att projektera allt särskilt boende på ett ställe. Detta innebär 
att inrymma dagens verksamheter Lillåhem och Orsagården i samma byggnad. Diskussion 
förs med hyresvärden för dagens Orsagården om att ha trygghetsboende i de lokalerna. I 
November ska underlag för beslut vara politikerna till handa.  
 
Ett privat äldreboende i Trunna har omnämnts i media. Mikael klargör att det är ett privat 
initiativ. I dagsläget behöver Orsa kommun inte köpa platser för särskilt boende.  
 
Budget och ekonomi redogörs för året och kommande år. Stora intäkter från verksamheter 
inom bla. integration har hanterats för att kunna fördelas även över kommande år. 
 



Föregående minnesanteckningar 2018-05-04 
 
Anteckningarna läggs till handlingarna. 
 
Folkhälsa 
 
Folkhälsa kallas även social hållbarhet.  
Orsa kommun har ingen anställd folkhälsosamordnare. 
  
Samverkan Barn & Unga  
Samverkansgruppen barn och unga ska anordna samverkansdag i höst som kommer att 
handla om mobbing och trakasserier. Tre personer är tillsatta av landstinget för att arbeta 
med ungdomars hälsa och ungdomsmottagningarna i länet. Det ser olika ut i kommunerna 
med ungdomsmottagningar. Omsorgschef Jesper Karlsson har kontakt med gruppen. 
 
 
Finsam 
 
Målgruppen för Finsam är de personer längst från arbetsmarknaden med särskild fokus på 
unga vuxna. Finsam finansierar ett coachingteam verksamt i Mora, Orsa samt Älvdalen. 
Mora kommun äger projektet. I dagsläget har man 25 inskrivna hos coachningsteamet. 4 
coacher jobbar med detta fördelade på 2,75 tjänster. Sedan 1:a maj i år har 7 personer 
utskrivits varav 5 har gått till egen försörjning. De andra 2 är färdigutredda och ärendet hos 
rätt huvudman. Finsam kliver successivt undan vad gäller finansiering av teamet. 
 
För 2019 har Finsam äskat mer pengar men väntar på besked från försäkringskassan.  
 
Finsam jobbar aktivt med LSG, lokal samverkansgrupp, som på senare tid jobbat för att 
operativa chefer med mandat att ta beslut ska deltaga. Det skulle kunna vara ett forum för 
att använda Finsams pengar. 
Birgitta Sohlberg verkar i landstinget för att tydliggöra LSG-gruppernas mandat. 
 
Mora, Orsa samt Älvdalens kommuner har varit bra på att släppa in Finsam i forum för att 
informera politiker om Finsams verksamhet.  
 
2018 har ”en dörr in” och mottagningsgrupp ersatt beredningsgrupperna. Detta har 
effektiviserat och förkortat väntetiderna för den enskilde. 
 
Ingen coach representerar Orsa i dagsläget. Arbetsmarknadsenheten jobbar för att få en 
anknytning till coachningsteamet.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Mikael Stridsberg, samordnad beroendevård 
 
Mikael kommenterar och ifrågasätter tidigare POLSAM protokoll från februari där det står 
att öppenvården har en bristfällig struktur.  
Mikael har hand om öppenvården, Patrik Wiberg gör utredningar och tar beslut. Teamet och 
vårdcentralen träffas regelbundet. 
 
Problemet med missbruk utbrett i Orsa. Det fanns ingen etablerad missbruksvård i denna 
form i Orsa innan Mikael tillträdde så verksamheten är byggd från grunden.  
Mikael träffar klienter 1 gång per vecka för samtal, coachning och handledning. 
Verksamheten tar hjälp av stödpersoner och eftersträvar hemmaplanslösningar så långt det 
går, placeringarna har därför minskat mycket.  
Mikael har som ambition att hålla i gruppbehandlingar men har inte tid. Det finns behov av 
fler behandlare.  
Mikael använder e-hälsa i sitt arbete. Orsa är en av de första kommunerna i Sverige som gör 
det. Än så länge finns en metod för alkoholmissbruk men det kommer sannolikt för andra 
droger i framtiden.  
Deltagaren i behandlingen tilldelas en alkoholmätare parad med en telefon. Frågor baserade 
på kognitiv beteendeterapi används i systemet så man får fram kurvor både på mående och 
bruk. Om Mikael ser en negativ trend kan han agera och förhoppningsvis bryta en negativ 
utveckling i ett tidigt skede.  
Det är inte tänkt primärt att vara ett kontrollverktyg utan snarare ett gott underlag för 
diskussion brukare och behandlare emellan.  
Modellen ger brukaren möjlighet att visa resultaten för sina anhöriga och arbetsgivare. 
 
Landstinget använder inte behandlingsmodellen.  
 
Mikael lyfter problemet med att det tar lång tid för brukare att få vård hos psykiatrin.  
 
Finsam skulle kunna vara behjälplig med kompetensöverföring och spridning av 
arbetsmetoder genom att finansiera konferenser, möten osv.  
 
Mikael efterfrågar också mer samarbete mellan kommun-landsting och mellan Mora, Orsa, 
Älvdalens kommuner.  
 
Vi bjuder in Mikael till kommande POLSAM.  
 
Samverkan Vård & omsorg 
 
Utskrivningen går fortare och effektivare inom slutenvården. Trenden syns både i Dalarna 
och nationellt. Samverkan mellan sjukvården och kommunerna går bättre. Psykiatrin har 
haft samma arbetssätt, trygg och säker utskrivning. Från årsskiftet utgår i psykiatrin samma 
vårdgaranti som för somatisk vård, 2 dagar.  
 
 
 



 
Rapport från respektive huvudman 
 
Jesper Karlsson, verksamhetsområde omsorg 
Berättar om samverkansskolan. 4 av 5 elever har uppnått gymnasiebehörighet. 
  
Anita Nääs, Orsa vårdcentral 
Vårdcentralen arbetar för närvarande mycket med personcentrerad vård och vårdgarantier. 
Detta år inga hyrläkare och full bemanning av läkare.  
 
Lena Freijs, områdessamordnare  
Det arbetas mycket med ”god och nära vård”. Det händer en hel del nationellt med hur 
vården ska se ut framöver. Handlar mycket om förstärkt primärvård. 
I södra Dalarna arbetar man i projekt med mobila team. Detta för att förhindra inläggningar 
och göra tidiga insatser.  
Specialistvården och primärvården ska samverka mer.  
 
Birgitta Sohlberg, landstingsrepresentant 
 Ny ambulansstation invigd vid Mora lasarett. Vid årsskiftet påbörjas byggnation av ny 
vårdcentral med habilitering.  
En del oklarheter efter valet, huruvida hälso- och sjukvårdsberedning kommer att finnas 
kvar och isåfall i vilken form.  
Redogör för en rapport från akuten angående väntetider. I Mora är statistiken för väntetider 
mycket bra. 
 
Maria Tapper, landstingsrepresentant 
 Strokesjukvården har besökt stroketeamkongress. Antalet trombolyser genomförda i Mora 
har ökat. Nya riktlinjer har skrivits baserat bla på statistik inrapporterad från 
verksamheterna.  
Ambulanshelikoptern har en narkosläkare i tjänst som finns tillgänglig via telefon även för 
vägambulanserna.  
 
Förslag på tider 2018: 
23/2, 4/5, 21/9 och 23/11 
 
Innehåll vid kommande möte 
 
 
Övriga frågor 
 
v.40 äger kärleken är fri-vecka rum. Internationella barndagen uppmärksammas. Röda 
korset kommer att besöka högstadieskolor och det blir filmvisning på röda kvarn 1/10.  
 
Mötets avslutning 
Ordförande avslutar mötet. 
 


