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  ÄLVDALEN   2014-05-15 
 
  

 Politisk samverkansberedning 

         kommun – landsting 

  Älvdalen 

 MINNESANTECKNINGAR 

Dag Torsdag 2014-05-15 

Tid Kl 9.00 – 11.30 

Plats Loftet, Älvdalen kommun 

 

NÄRVARANDE 
Kjell Tenn  c Kommunstyrelsen 
Bigitta Sohlberg s Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Lina Håmås   Folkhälsoplanerare 
Anita Nääs   Verksamhetschef Älvdalens VC 
Lena Freijs   Områdessamordnare 

Norra-Västra hälso- och sjukvårdsomr 
Stefan Linde Kommunchef 

Skolchef 
Elisabeth Fransson MAS 
 

Frånvarande: Roland Dahlström, Lisbeth Mörk-Amnelius, Ulla Back-
Olsson, Gunnel Bergqvist-Lindqvist, Carin Larnemark, Mikaela Fornstedt, 
Sofia Skogmo 

 
 
1. Mötets öppnande 
 
Kjell hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
2. Fastställande av föredragningslista 
 
Samverkansberedningen beslutar 
 
att fastställa föredragningslistan för mötet. 
 
3. Minnesanteckningar från föregående möte 
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Samverkansberedningen beslutar 
 
att lägga föregående mötes minnesanteckningar till handlingarna. 
 
 
4. Ungdomsmottagningen 
 
Lokalfrågan är en akutangelägenhet att hitta en lösning på. Öppettiderna är 4 
timmar per vecka. Beslut taget i Välfärdsberedningen 2014-03-28 om: Samverkan 
mellan landstinget och länets kommuner avseende ungdomsverksamhet klargör 
ansvarfördelningen:  

 Landstinget ansvarar för sjuksköterska/barnmorska/läkare, provtagning, IT 
kostnader för landstingets vårdinformationssystem, läkemedel och 
kondomer samt länssamordnaruppdrag.  

 Kommun ansvarar för kurator, IT kostnader för kommunens 
dokumentationssystem samt anvisar och bekostar lokaler för 
ungdomsmottagningen. 
 

Samverkansberedningen beslutar 
 
att Elisabeth och Anita undersöker möjligheten till att utnyttja ”Stugan” som 
ungdomsmottagning. 
 
 
5. Hemsjukvård 
 
Faluns enhetschef och verksamhetschef har varit på studiebesök utifrån att 
Älvdalen har ett bra samarbete. Avtalstolkningen kan komplicera samverkan men 
i Älvdalen fungerar det bra. 
 
Högskolan i Dalarna gör en utvärdering av hemsjukvården. Fokus både personal 
och brukare.  
 
Palliativ vård: En egen läkare 1 heldag per vecka. Så de 20 patienterna får (just nu 
9st) trygghet, säker och snabb information, 93 platser,  
 
Har informerat pensionärsorganisationerna om hur  
 
Jobba mer riskförebyggande nära samarbete med hemtjänsten. Tätare och bättre 
samarbete kan leda till en mer effektiv och god vård. Det finns 
utvecklingsmöjligheter att jobba med då det gäller rehabilitering i hemmet. Idag 
”mellanlandar” många patienter/brukare på kortidsboende innan hemgång från 
sjukhuset eftersom det är det vanliga sättet/det anhöriga och patient/brukare 
känner till. Vinster finns att hämta hem om vi lyckas få ut information om att det 
är möjligt att få rehabilitera sig i hemmet. Sjukgymnast och arbetsterapeut besöker 
då patient/brukare i hemmet. 20 maj genomförs möte med slutna vården, just detta 
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dilemma med att flytta fokus från korttidsboende och istället prata om att 
kommunen kan rehabilitera i hemmet.  
 
 
Samverkansberedningen beslutar 
 
att tacka för informationen. 
 
6. ”Öppen mottagning”/Rådgivning i Älvdalen. Samverkan Barn- och 
    utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen i Älvdalens kommun och 
    Landstinget Dalarna inkl. Föräldrautbildning 
 
Saknas representanter från skolan och ifo.  
 
Beroende mottagningen saknar idag en alkoholterapeut. 
 
26 mars genomfördes en heldag med all berörd personal från kommun och 
landsting. Bra diskussioner och praktiska tips på hur vi fortsätter att samarbeta 
kring de samverkansavtal som idag finns. 
 
Samverkansberedningen beslutar 
 
att Elisabeth tar med sig frågan om alkholterapeut. 
att till nästa möte bjuda in den socialsekreterare som jobbar med missbruk. 
 
7. Patientrådet i Särna och Älvdalen 
 
Bra representation och fungerar som ett bra forum. Synpunkter kommer fram och 
som nu arbetas med.  
 
Samverkansberedningen beslutar 
 
att ta del av informationen. 
 
 
8. LOV 
Träff i Nornäs för att ge information och bemöta frågor från medborgarna. Med 
från kommunen var biståndsbedömare, Mas och 2 politiker. Diskussion om olika 
effektiviseringar och blandade frågor om samhällsutveckling. Mycket handlade 
om de försämrade transportmöjligheterna och indragna bussturerna. Tips till 
pensionärerna var att ansöka om kompletteringsskjutsar hos Lena Karelius på 
kommunen. 
 
Samverkansberedningen beslutar 
 
att ta del av informationen. 
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9.Folkhälsoarbetet 
Lina berättade om enkäten ”Hälsa på lika villkor” som skickats ut av 
Folkhälsomyndigheten och SCB. Det är en undersökning om hälsa och livsvillkor 
i Sverige 2014. Folkhälsoenheten på landstinget Dalarna kommer att bearbeta 
materialet för Dalarna, resultatet kommer sedan att presenteras i dec 2014. 
Värdefullt för oss kommuner är att få kommunspecifikdata, detta är något som 
landstinget i skrivande stund är osäkra på om de klarar att leverera. 
 
Nytt för i år är att en socialriskanalys ska genomföras som del i Risk- och 
sårbarhetsanalysen. Folkhälsoplanaren och Beredskapssamordnaren arbetar med 
denna tillsammans med Orsa kommun.  
 
En forskare i folkhälsa kommer att göra en studie av hur arbetet med att minska 
ojämlikhet i hälsa ser ut i Dalarna, fördjupad studie görs i Älvdalens kommun 
samt tre andra kommuner.  
 
Övriga aktiviteter och arrangemang: Flera ungdomar från samverkansrådet samt 
politiker har deltagit vid landsbygdsriksdagen, Drogfriskolavslutning genomförs i 
hela kommunen för niorna. Don´t drink and drive och blås grönt kampanj kommer 
att hållas vid Idre Yran v 28 och Motor och musik v32. Hälsoveckan körs som 
vanligt v 36. Peppar Peppar: seniordag om Lev Livet, friskare, säkrare och längre 
blir i början av oktober. Prep-kurs (körs till hösten, en kurs i Älvdalen och en i 
Särna/Idre). ABC-kurs är genomförs med 10 föräldrar. Ny omgång blir till hösten 
en i Älvdalen och en i Särna/Idre. Famlijenätet kommer att fortsätta med 4 
föreläsningar per år.  
 
Samverkansberedningen beslutar 
 
att Birgitta och Lena tar med sig frågan om bearbetning av enkäten ”Hälsa på lika 
villkor”.  
att ta del av informationen.  
 
 
10. Rapport från respektive huvudman 
KOMMUNEN 
Stefan Linde 
Projektet med att jobba med tidiga insatser och därför slå ihop elevhälsan och 
individ och familjeomsorgen (ifo) har nu avbrutits. Elevhälsan ligger nu under 
skolan och rektor Leif Ekström. Ifo ligger inom sociala avdelningen. Chef för ifo 
ska rekryteras. 
 
Elisabeth Fransson 
Bemanningen inför sommaren ser bra ut. Åsa Kluck nyanställd dietist och 
kökschef.  
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Kjell Tenn 
Organsisationsförändringarna är en politisk fråga som har en enhetlighet. 
Inriktningsbeslut att påbörja skolbygget. Ny skolbygnad och därmed riva den 
gamla. 
 
LANDSTINGET 
Anita Nääs  
Sommarplaneringen är taight men det går. Sjuksköterskorna är det tufft. Brist på 
läkare, 2 st doktor och 1 at-läkare. Informerar om hur bemanningen på 
vårdcentralen ser ut. En sjuksköterska kommer att rekryteras och börjar under aug 
2014. 
Cykelvasan : vc i Evertsberg och en vid mål i Mora. 
 
Lena Freijs  
Divisionschefer införd mellan verksamhetscheferna och Karin Stickå(opererande, 
medicinsk, psykiatri , primärvård Ulf Börjesson) 
 
Nytt vårdblock, nya vårdavdelning om 5-7 år. Landningsplatta för helikopter. 
 
Sommarbemanningen: Vårdplatser som många som möjligt öppna. Svårt att få 
bemanning. Många av de anställda förskjuter sin semester. 
 
Projekt med arbetsuppgifter och arbetsfördelning pågår för att lösgöra 
arbetsuppgifter som exempelvis sängrengöring, påfyllning av förråd. 
 
Vanligt att flytta ut VC till evenemang till andra platser. Vid Skid-VM kommer 
vårdcentralen att ligga på Lungnet. 
 
Bigitta Sohlberg 
Inköp av ambulanshelikopter är överklagat. Ekonomi hälso- och sjukvården håller 
inte budgeten. 130 miljoner plus totalt för hela landstinget. 
Samverkansberedningen beslutar 
 
att ta del av informationen. 
 
 
12. Planering av möten 2014 
 
25 september kl 9-12 i Särna. 
27 november kl 9-12 i Älvdalen på Loftet. 
 
13. Innehåll vid kommande möte 
Ungdomsmottagning 
Beroendemottagning 
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14. Övriga frågor och mötets avslutning 
 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 
 
 
 
 

 


