Minnesanteckningar från POLSAM, Malung-Sälen den 18 september2017
Närvarande
Robert Hagström (S)
Lena Frejs
Monica Björseth
Ida Döl
Maria Eskel
Annika Larsson
Sofia Söderström (S)
Kristina Bäckman (M)
Torbjörn Martinsson
Gunilla Kapla
Brita Sohlin (M)
Annika Larsson
Kerstin Perjos

Landstinget, ordförande
Landstinget
Landstinget
Landstinget
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen, sekr.

Ej närvarande
Charlotte Wiberg-Gudmundsson
Jeanette Hjortsberg
Verone Johansson
Liv Lunde Andersson
Carina Albertsson (S)
Hans Unander (S)

Landstinget
Landstinget
Landstinget
Landstinget
Kommunen
Kommunen

1. Mötet öppnas
Ordförande Robert Hagström hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns.
3. Föregående mötes minnesanteckningar
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
4. Psykisk ohälsa barn och unga
Ulla Allard, projektledare primärvården, Landstinget Dalarna, informerar om projektet ”Psykisk
ohälsa barn och unga”. Det är ett samarbete mellan primärvården och kommunerna när det gäller
barn och ungas psykiska hälsa. Förändringsarbete med fokus på Vad och Hur det ska genomföras för
att främja delaktighet, jämställdhet, mångfald och likabehandling för att förhindra psykisk ohälsa
bland barn och unga. Socialtjänstens förebyggande arbete är viktigt. Det ska vara lättillgängligt, tidig
upptäckt, bred kompetens och systematisk uppföljning.
Vad kan vi göra för att göra det bra för barn och unga?
Hälsa – Lärande – Trygghet
Primärvård – Förskola/grundskola - Socialtjänst
Presentationen läggs till minnesanteckningarna.
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5. Habiliteringen
Margareta Eriksson, avdelningschef, Habiliteringen Mora, redogör för Habiliteringens arbete och
svarar på frågor.
Landstinget Dalarnas Habilitering erbjuder stöd, utbildning, råd och behandling till barn, ungdomar
och vuxna med funktionsnedsättning och deras närstående. Stödet ska bidra till ett fungerande
vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället.
Barn- och ungdomshabiliteringen är till för barn och ungdomar under 18 år som har:
sen allmän utveckling (psykiskt eller motoriskt), rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning,
autismspektrumtillstånd (före 6 års ålder), samt hjärnskada förvärvad före 16 års ålder och som
medför bestående funktionsnedsättning.
Vuxenhabiliteringen är till för personer över 18 år som har en medfödd eller tidigt förvärvad skada
som medför: intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder, autismspektrumtillstånd, andra
omfattande funktionsnedsättningar. Dessutom personer med begåvningsnedsättning till följd av
förvärvad hjärnskada i vuxen ålder (endast insatsen råd och stöd enligt LSS).
Basutredning och specialpedagogisk utredning är vad Habiliteringen kräver från skolan, för att se
om eleven tillhör målgruppen. Habiliteringen fortsätter utreda och ge stöd till skolan i tätt
samarbete. Psykolog har rätt att ställa diagnos. Utvecklingsstörning är en fråga för Habiliteringen.
6. Familjens hus/familjecenter
Hoppas att familjens hus/familjecenter kommer högre upp på agendan. Landstinget väntar på att
projektet ska starta, de väntar på kommunens initiativ.
7. Samverkan vård och omsorg
En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft den 1 januari
2018. Kommunens betalningsansvar inträder tre dagar efter utskrivningsklar, om förutsättningarna
är uppfyllda. Patienten får en tydligare plan för sin fortsatta vård. Det krävs förbättrad
kommunikation mellan landstinget och kommunen kring patienten för bästa möjliga vård vid in- och
utskrivning. Man ska se på var patienterna får bäst hjälp och vård. Riktlinjer ska utarbetas och vara
lika i hela länet. Förutsättningarna är ett välfungerande IT-stöd som underlättar kommunikationen
mellan vårdinsatser. Hemsjukvårdsavtalet ska ses över.
8. Rapport från respektive huvudman
Landstinget
Malungs vårdcentral: Allt fungerar bra. Bra bemanning. Lite kort med läkare under hösten, två
stycken. Stafettveckor i höst. En samtalsterapeut har anställts och börjar i höst, 50 % i Malung och
50 % i Vansbro. Rekryterat en sjuksköterska från Sälens VC.
Sälens vårdcentral: Personalläget är väldigt bra. Tre distriktsläkare är anställda. Vintern 100 % och
övrig tid lite mindre. Övriga personalkategorier bra. 90 läkare under vintersäsongen, AT och ST.
En vårdutvecklare har anställts.
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Mora Lasarett: Har haft en bra sommar. Det har inte varit så stor överbeläggningsproblematik.
Personalen har slitit hårt under sommaren, främst sjuksköterskorna, då det även varit brist på
personal innan.
Kommunen
Socialförvaltningen: Sjuksköterskesituationen har varit godkänd under sommaren, men det har varit
svårt med övrig personal och de är slitna nu. Det är problem med rekrytering av sjuksköterskor. Det
finns ingen utbildad vårdpersonal. Det skulle behövas en egen utbildning. Gymnasieskolan har ett
vård- och omsorgsprogram, men det är få sökande till utbildningen. Statusen på vårdyrken behöver
höjas. Det är problem med att kunna erbjuda praktikplatser, då det inte finns ordinarie personal på
avdelningarna.
Skolan: Rekrytering av bitr. rektor i norra kommunelden är på gång och det har kommit in många
ansökningar. Annars är det svårt att hitta kompetens till tjänsterna, särskilt i norr. Inte så hög status
idag att vara lärare.
Kommunen generellt: Hans Unander är kommunalråd, Olle Emanuelsson kommunchef och Helena
Steffansson-Carlson är ny ekonomichef. Inom två år ska kravet på en budget i balans uppnås. Om
satsningar inom kommunen ska göras, måste det skäras ner på något annat.
9. POSOM-gruppen
Hur fungerar den? När kommer POSOM-gruppen in?
Vid en incident ifjol fick de kritik angående krisstödet.
10. Innehåll vid kommande möte
Familjens hus/familjecenter
POSOM, Sofia S bjuder in räddningschef Per Hampus
Mötesplan 2018
11. Kommande möte
13/11
12. Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.
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