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Älvdalen       

Politisk samverkansberedning 

Minnesanteckningar 

 

Dag:  Torsdag 27 september 2018 

Tid:  09.00 – 11.00 

Plats:  Särna vårdcentral, Särna 

 

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 

Maria Särnblad  Verksamhetschef/MAS (deltog via Cisco länk) 

Lina Håmås   Folkhälsostrateg (deltog via Cisco länk) 

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

Mari Rustad (s)  Hälso- och sjukvårdsberedningen 
Lena Freijs   Områdessamordnare 
Margareta Björneby Östensson Ersättare för Carin Larnemark 
Anita Nilsson Nääs Verksamhetschef vårdcentralen Älvdalen (deltog via 

Cisco länk) 

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 
Lena Dahlquist  Sekreterare (deltog via Cisco länk) 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Peter Egardt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

 

2. Fastställande av föredragningslista 

Samverkansberedningen fastställer föredragningslistan för mötet med 

den ändringen att punkten ”Äldre med missbruk” flyttas fram till mötet 

den 29 november -18. 

 

3. Minnesanteckningar från föregående möte 

Minnesanteckningarna från föregående möte läggs till handlingarna. 

 

4. SBU -samverkan barn och unga 

Lina: Styrgruppen för ”Samverkan barn och unga” har i år deltagit i länets 

kompetensutvecklingar som t ex ”Våld mot barn” som länsstyrelsen står för och 

föräldrastöd riktad till personer som möter föräldrar med kognitiva svårigheter.  
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Nytt för SBU i Älvdalen är att det nu är några nya medlemmar i konsultations-

teamet och från Älvdalens Utbildningscentrum(ÄUC) deltar nu en ny kurator t ex. 

Anita: Samtalsterapeut Göran Lindén har slutat och vi köper nu in den tjänsten 

från Orsa och avvaktar med rekrytering tillsvidare. I Särna så slutar barnmorskan 

som också ingått i teamet. 

Lina: BUP ser bra ut bemanningsmässigt. 

Anita: Habiliteringen är också bra bemannad. 

Anita hör med Carin hur långt de kommit med anställning av en psykolog och om 

det går att använda sig av Skype för de personer i norra kommundelen som vill 

träffa kuratorn från Orsa. 

Lina: ÄUC har svårt att rekrytera en skolsköterska på grund av att de inte har 

underlag för en heltidstjänst. 

Lars: Vi behöver också rekrytera en skolsköterska, men inte på heltid. Tar denna 

information till mig. 

Lena: Region Dalarna utvecklar nu en sammanhållen ungdomshälsa som blir ett 

samarbete mellan kommun och landsting. 

Ungdomshälsan ska finnas i varje kommun och är en samverkan mellan olika 

parter som t ex socialtjänst och elevhälsa. I och med dessa planer så är det inte 

längre aktuellt med den ungdomsmottagning vi pratat om som vi skulle ha 

tillsammans med Mora och Orsa. Av den anledningen finns det heller ingen 

projektledare att bjuda in till POLSAM. 

Det pågår ett projekt som handlar om att Landstinget ska ta över även 

kuratorsinsatsen på ungdomsmottagningarna. Beslut om detta fattas imorgon. 

Man ska kunna ha en gemensam journal för dess ungdomar eftersom det inte blir 

en sammanhållen journal när ungdomar söker sig till olika ställen. Det pågår en 

del just nu runt ungdomsmottagningar och ungdomars hälsa. 

Lina: Maria Johnsson, elevhälsochef, kommer att delta i den länsövergripande 

grupp som finns för dessa frågor. 

Peter: Hur gör man i omkringliggande kommuner som är lika stor som vi, Bergs 

kommun t ex? 

Lena: Idéerna kommer från Umeå, de har också glesbygdens problematik. 

Bigitta: De besparingsförslag som lagts i kommunen ser ut att gå ut över barn och 

unga. 

 

5. Finsam 

Bigitta: Coachingteamen implementeras nu mer i vanlig verksamhet på rätt ställe 

direkt. Ganska många deltagare har nu kommit till rätt plats som kan vara arbete, 

utbildning, försäkringskassa eller annat.  

Finsam har lite problem med styrgrupperna, de som finns i coachinggrupperna är 

inte anställda av Finsam och därför måste de ha en arbetsgivarrepresentant. 

Ingen personal från psykiatrin är med. 

 

Vad händer med de personer som var inskrivna på Glimten? Varför sökte de inte 

bidrag från Finsam? 

 

6. Psykisk hälsa/Suicid/Droger 

Peter: Det är svårt att få med de ansvariga för psykiatrin till dessa möten. 

Lena kontaktar verksamhetschefen kring deras medverkan i POLSAM. 
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Bigitta: Verksamheten måste prioriteras. 

Peter: Hur ser bemanningen ut för norra Dalarna nu? 

Lena: Det var en omorganisation för 4 år sedan och då slutade väldigt många. 

Bemanningen är nu bra på sköterskemottagningarna, utom i Mora.  

Rekryteringsarbete pågår. När det gäller läkare, psykologer och terapeuter vet jag 

inte hur bemanningen ser ut. 

Peter: Hur gick det med det mobila teamet?   

Anita: De är i Älvdalen en dag i veckan och då gör de hembesök bl. a. 

Lena: Mobila teamet arbetar dagtid. En dag per vecka finns också en öppen 

verksamhet.  

Peter: Suicidfrågan har vi lyft tidigare. Det är inte bra med bristande bemanning. 

Jag skulle önska att vi hade en bättre riktad suicidprevention.  

Lina: Det som gjordes förut var djupdykningar men man behöver nu bygga in 

frågan i strukturerna. 

Lena: Det finns en del statsbidrag kopplade till suicidprevention. Jag tar reda på 

mer och berättar om det på kommande möte. 

Peter: Helst ska vi bjuda in den person som arbetar med detta om det går.  

Jag efterlyser något projekt om detta. Speciellt vi män har svårt att prata om 

dessa frågor. Det finns bra erfarenheter från andra kommuner. Detta är ett 

långsiktigt arbete. Antalet självmord ska ner så nära noll som möjligt. 

Lina: I skolan pratar man numera mer om genusfrågor än tidigare bland annat för 

att medvetandegöra hur olika vi behandlar pojkar och flickor. De som är 

samordnare i projektet ”Våld i nära relation” arbetar också med dessa frågor. 

Lars: De är också duktiga att arbeta med detta inom förskolan. 

Maria: I MAS-gruppen har vi gjort en plan som personalen kan använda sig av 

inom äldreomsorgen när de träffar äldre som säger att de inte vill leva längre. 

Enhetscheferna på boendena har som uppgift att göra en handlingsplan om 

någon uttrycker att de vill ta livet av sig. De som går i pension är i riskzonen.  

Peter: Det är ett misslyckande varje gång det sker. En komplex fråga. 

Lina: POSOM-gruppen i Älvdalen åker ut om något händer, men grupperna 

arbetar olika. I Älvdalen åker POSOM-gruppen ut på enskilda dödsfall för att 

stötta, i andra kommuner bara vid större tragedier. Tanken är att de ska 

uppmuntras att ta vidare kontakt med landstinget. (Se bilaga från Lina till 

anteckningarna.) 

Bigitta: Jag har fått förfrågan från personer som tagit hand om någon som gjort 

självmord och alla känner inte till POSOM-gruppen. Det borde också vara lika i alla 

kommuner. 

 

7. Social hållbarhet 

Lina visar bilder (bif. anteckningarna) om nya folkhälsomål. De tidigare gäller inte 

längre. Vi ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen. Via SKL har Region Dalarna fått beviljat medel för ett 3-årigt projekt. 

Det måste bli viktigt att lägga in de sociala investeringarna i kommunens budget.  

Peter: Vi behöver tänkta nytt och annorlunda. Det vore bra om andra kommuner 

också kunde se nyttan med detta, annars kan Älvdalen börja. 

Bigitta: På POLSAM i Orsa pratade vi om att försöka få till stånd en gemensam 

missbrukscentral för Mora, Orsa och Älvdalen. Frågan ska nu upp på hälso- och 
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sjukvårdsberedningen för att tas upp i hälso- och sjukvårdsnämnden. Frågan 

behöver lyftas. 

Lina: Nu i dagarna kommer den 3:e rapporten från projektet ”Samling för social 

hållbarhet i Dalarna”. Den handlar om försörjning.  

 

8. Samverkan vård och omsorg/SUS  

Peter: Geriatrikkunskapen på vårdcentralen verkar bristfällig. 

Maria: Ja, den är ett problem. Vi saknar läkare som har kunskaper i geriatrik. För 

tillfället saknar vi också en sjukgymnast, som är viktig för att förebygga skador. Vi 

håller på att rekrytera en ny. 

Anita: Vårdcentralen blir också utan sjukgymnast snart och vi hoppas kunna 

rekrytera en ny. Vi har behov av 2 heltider, liksom Maria. 

Det är nu ganska bra på läkarsidan, vi har inga hyrläkare inne just nu. Elias 

kommer att vara föräldraledig under 2019. Däremot är det stor brist på 

sjuksköterskor. I dagsläget saknar vi 2–3 st. och ser ut att behöva ytterligare 2 st. 

framöver. Svårt även att få tag på distriktssköterskor.  

Maria: Vi har full bemanning på sköterskesidan. Men vi måste prioritera. Nu har vi 

en som går i pension och en som ska vara barnledig, vilket gör att vi behöver 

strukturera om lite. Det har annars gått bra under sommaren.  

Det är ett SUS-möte i Borlänge i november. Då samlas personer från olika 

verksamheter. Älvdalen ses som ett gott exempel när det gäller införandet av den 

nya betalningsansvarslagen. 

Det har varit lite kontroverser gentemot sjukhuset som gäller var patienterna är i 

processen (röd, gul, grön patient osv). 

Lena: Avtalet gäller 1 år. Det är glädjande att det blivit en annan ruljangs när det 

gäller utskrivning från slutenvården.  I somras såg vi att kommunerna kunde ta 

hem patienterna i tid, så vi kunde använda de få vårdplatser vi hade. Avtalet ska 

nu utvärderas. Patienterna blir inte kvar inom slutenvården som tidigare utan 

platserna kan användas till de som bäst behöver dem. Psykiatripatienter ska efter 

nyår gå in i samma avtal som de somatiska patienterna. 

Detta är ett nytt arbetssätt och kommun och landsting närmar sig varandra. Det 

handlar om vad som blir bäst för patienterna. Väldigt positivt. 

 

9. Rapport från respektive huvudman 

Maria: Sjuksköterskorna ska nu börja använda ett beslutsstöd som heter VISAM. 

Det handlar om på vilken vårdnivå en patient ska var på. Ska patienten till sjukhus 

eller vårdas på plats? Det handlar om att få en samsyn kring patienterna med 

hjälp av detta bedömningsunderlag. Det blir utbildning i VISAM den 6 november i 

Älvdalen.  

Ett möte med Landstinget är nu inplanerat för att lösa frågan om akutplatser i 

Särna. Mötet blir den 4 oktober i Älvdalen. 

En ny äldreomsorgsplan blir klar till årsskiftet. Den sträcker sig fram till år 2030. 

Lars går igenom och visar bilder på ”Fokusområden för grundskolan läsår 2018–

2019”. Vi ska fokusera på barn med behov av särskilt stöd. 

Lars nämner också de ekonomiska neddragningarna inom skolan. Nu är 14 

personer i olika stödfunktioner uppsagda av dem är ingen lärare. Tjänstemännen 

har nu gett förslag på uppsägning av ytterligare 27 personer under 2 år vilket 
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leder till stora förändringar i verksamheten och skapar oro bland personal, 

föräldrar och barn. Detta är ett stålbad och ett tufft läge.  

Skolan är underbemannad på elevhälsan. Svårt att få tag på personal. Vi har fått 

25 nya barn till kommunen i år och ingen utökning av personal.  

Bigitta: Besparingarna kommer i förlängningen att kosta pengar för både kommun 

och landsting eftersom det handlar om förebyggande arbete och barn med 

särskilda behov.   

Lena: Är det fler förvaltningar som går igenom samma stålbad? 

Peter: Nej, det är störst för skolan. 

Lars: Troligen blir bygget av etapp 2 av nya skolan nu försenad pga. att ett 

byggföretag gått i konkurs. 

Bigitta: I Landstinget verkar det bli ett politiskt skifte och det är osäkert vad det 

kommer att innebära för oss i norr. Vi vet heller inte hur det blir med hälso- och 

sjukvårdsberedningen och POLSAM, om de kommer att bli kvar. 

Peter: Det är samma situation i Älvdalen.  

 

10. Innehåll vid kommande möte 

 

1. ”Äldre med missbruk”, Anna-Karin Olsson, enhetschef för individ- och 

familjeomsorgen. 

2. Deltagare från psykiatrin som kan diskutera frågor om suicid m m. 

 

11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor idag. 

 

12. Mötet avslutas  
Nästa möte blir den 29 november 2018 i Älvdalen. 

 


