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§ 31 
Sammanträdets öppnande 

 
Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat.  

 
§ 32 
Val av protokollsjusterare 

 
Beredningen beslutade 
 
a t t  utse Lilian Olsson att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll.  

 
§ 33 
Fastställande av föredragningslista 

 
Förelåg upprättat förslag till föredragningslista.  
 
Beredningen beslutade 
 
a t t  godkänna upprättat förslag till föredragningslista.   

 
§ 34 
Protokoll från föregående sammanträde 

 
Protokollet från Beredningens sammanträde 2018-04-10 genomgicks. Ef-
ter genomgången lades protokollet till handlingarna. 
 

§ 35 
Ekonomisk rapport  
 

En aktuell ekonomisk rapport för Beredningen var presenterades. Till och 
med augusti konstaterades ett positivt resultat. Rapporten utsändes med 
protokollet.  
 

§ 36  
Uppföljning verksamhetsplan 2018  
 

Genomgicks Beredningens verksamhets- och aktivitetsplan för 2018 för 
att säkerställa att Beredningen arbetar mot uppsatta mål och enligt pla-
nen.  
 
Diskuterades uppstart av patientråd i Malung-Sälen. Patientråden i Lek-
sand och Rättvik arrangerar en temakväll i Rättviks kulturhus med ämnet 
”sömn”. Sekreterare föreslog att patientföreningar kan bjudas in till be-
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redningarna för att berätta om sina verksamheter och skapa dialog. Ord-
föranden önskar att fler sammanträden hålls på vårdcentralerna i områ-
det då detta är mycket givande. Förslag på vårdcentraler var Sälens och 
Gagnefs VC.    
 
Efter genomgången av planen lades den till handlingarna.   

 
§ 37 
Information från Leksands Vårdcentral  
 

Sanna Höglund, verksamhetschef vid Leksands Vårdcentral, presenterar 
sig och sin bakgrund, inbjöd till dialog och efterfrågade vad ledamöterna 
önskade veta om verksamheten. Visades bildspel samt informerades om 
verksamheten, bland annat uppdraget – Hälsoval, bemanning och perso-
nalkategorier, SUS, projekt, ungdomshälsa och familjecentral.  
 
Diskuterades bland annat intygsskrivning, dövtolk samtalsmottagning, 
psykiatrins uppdrag och hälso- och sjukvårdsappar.  
 
Beredningen tackade för en intressant föredragning vilken noterades till 
protokollet.   
 

§ 38  
Anmälningsärenden - inkomna handlingar 
 
Protokoll 
 

Patientnämnden   2018-06-05 
 
Kommunala Pensionärs- och handikapprådet 
Vansbro kommun    

2018-05-07 
 
Minnesanteckningar 
 

Patientråd Rättvik VC   2018-04-16 
 
   
 
Politisk samverkansberedning  
 
 Polsam Malung-Sälen   2018-02-19 
 Polsam Malung-Sälen   2018-05-07 
 Polsam Leksand     2018-05-02 
 Polsam Vansbro   2018-05-14 
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Polsam Rättvik   2018-05-25 
 
Efter genomgången lades samtliga anmälningsärenden till handlingarna. 
 

§ 39 
Rapport från politiska samverkansberedningar, Handikappråd, Pensionärsråd, 
Patientråd och Hälso- och sjukvårdsnämnden  
 

Lämnades information om avhandlade ärenden i de politiska samver-
kansberedningarna och i de olika råden. Bland annat: 

 

 Samverkan barn och unga  

 Familjens hus 

 Hemsjukvård  

 Hälsorum Furudal 

 Samverkan kommun och Landsting 

 Bemanning vårdcentraler 

 Suicidprevention 

 Folkhälsa 
 

Informationen noterades till protokollet. 
 

§ 40 
Information från hälso- och sjukvården 
 

Sommaren  
 

Verksamheten har under sommaren fungerat över förväntan bra. Dock har 
det varit tufft för personalen. Kommunerna har kunnat ta hem sina patien-
ter och SUS (lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård) har fungerat bra. En utvärdering av sommaren kommer senare 
att presenteras.  
 
SUS  
 
Informerades om lagen i korthet. Ett möte har hållits med Leksands kom-
mun som tidigare hade problem med att ta hem utskrivningsklara patien-
ter. Detta fungerar nu bra.  
 
Nationell patientenkät  
 
Resultatet av nationell patientenkät, i vilken drygt 144 000 personer som 
fått sjukhusvård delat med sig av sina erfarenheter av specialiserad sjuk-
husvård slutenvård 2018, finns nu att läsa. Länken bifogas med utskick av 
protokollet.  
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Informationen noterades till protokollet.  
 

§ 41 
Övriga ärenden 
 

Inga övriga ärenden var anmälda till dagens sammanträde.  
 
§ 42 
Psykisk ohälsa  

 
Diskuterades bland annat att psykisk ohälsa just nu får mycket uppmärk-
samhet på nationell nivå. Diskuterades upphandling teckenspråkstolk för 
behövande inom psykiatrin.   
 
Informationen noterades till protokollet 

 
§ 43 
Omvärldsbevakning  

 
Ordförande och Britt-Marie Essell informerade om att de hjälper till med in-
fluensavaccinering i Furudal.  
 
Informationen noterades till protokollet.  

 
§ 44 
Avslutning och nästa sammanträde  
 

Sammanträdet avslutades. Nästa sammanträde äger rum den 7/11.  
 


