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Politiker Sune Hemmingsson (C), ordförande Socialnämnden Säters kommun 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 13 
 
 
Rapport från Första Linjen – Samtalsmottagningen barn och unga (SBU) 
 
Ärendebeskrivning 
Anette Westrin, chef för elevhälsan, har delgett ”reglemente” för Första Linjen. 
Bilaga 
 
Anette Westrin och Karin Andersson informerer att landstinget har anställt en psykolog som 
har börjat arbeta och ta emot ungdomar vilket är positivt och bedöms minska behovet av 
remisser till Barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Utöver det finns skolläkare som arbetar 
både på elevhälsan och på vårdcentralen. 
 
Det är få besök till ungdomsmottagningen och orsakerna till det är inte klarlagda. Det som 
diskuteras är om placeringen av ungdomsmottagningen är på ”fel ställe”. Alla elever i årskurs 
8 får göra studiebesök på ungdomsmottagningen. Funderingar finns om det är motiverat att 
studiebesöket genomförs i årkurs 7. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Dagens information läggs till handlingarna och aktuell information om Samtalsmottagningen 
barn och unga kommer att ges vid kommande möte med samverkansberedning.  
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 14 
 
 
Riskbruk/Missbruk/Beroende 
 
Ärendebeskrivning 

• Hur ser läget ut i kommunen?  
• Vad gör kommun resp. landsting i förebyggande arbete? 
• Hur ser spelberoendet ut i kommunen och arbetar vi med frågan? 

 
Malin Lilja Altörn, och Karin Andersson informerar att det planeras en föräldrakväll till hös-
ten med representanter från Barn och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Po-
lisen.  
Klockarskolans ambassadörer informerar årskurs 6 om riskerna med tobaksanvändning. För 
unga är arbetet i första hand inriktat på rådgivning och stöd till barn och föräldrar. Kommu-
nens alkohol och drogterapeut arbetar i första hand med vuxna som har ett riskbruk, miss-
bruk och beroende.  
Vårdcentralen ger allmänna råd till patienter med överkonsumtion. Det finns ett lokalt miss-
bruksteam och en missbrukssköterska. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Dagens information läggs till handlingarna och aktuell information om risk-
bruk/missbruk/beroende kommer att ges vid kommande möte med samverkansberedning-
en. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 15 
 
 
Information om arbetet med folkhälsan 
 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsoplanerare Malin Lilja Altörn informerar om aktuell situation. 
 
Föräldrautbildningen med Copemetoden genomförs 1 gång per år.  
Projektet Matspanarna fortsätter nu i egen regi av Barn och utbildningsförvaltningen.  
En parkourbana är inköpt och ska placeras i Säterdalen. Den är bra för barns behov av rö-
relse. Banan är lämplig för barn 6 år gamla och uppåt.  
Det förebyggande arbetet planeras att börja för barnen i årskurs 5 från hösten istället som nu 
från årskurs 6. 
 
Personal och brukar inom handikappomsorgen ska få information om goda kost och matva-
nor. Det är inslag i folkhälsoarbetet. 
 
Samverkansberedningens beslut 
Dagens information läggs till handlingarna och aktuell information om folkhälsoarbetet 
kommer att ges vid kommande möte med samverkansberedningen.. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 16 
 
 
Ansvar för sjukvård för asylsökande 
 
Ärendebeskrivning 
Anette Wikblom, socialchef, vill lyfta frågan om ansvar för sjukvård för asylsökande. 
 
Anette Wikblom och Lena Karlsson informerar att det inte finns något avtal mellan kom-
mun-landsting som reglerar frågan om vård till asylsökande men det juridiska ansvaret för 
sjukvård för asylsökande ligger hos landstinget.  
Detta innebär bl a att det saknas laglig grund för kommunerna att utföra insatser enligt ovan. 
Dessutom bryter landstingen mot LOU (lagen om upphandling). 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Anette Wikblom och Lena Karlsson får i uppdrag att bereda ärendet ytterligare med ambit-
ionen att klarlägga det juridiska regelverket för sjukvården av asylsökande. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 17 
 
 
Utvärdering av hemsjukvården 
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Bruhn, Högskolan Dalarna, har bjudits in för att informera om utvärderingen av hem-
sjukvården.  
 
Åsa Bruhn föredrog utvärderingen av den kommunala hemsjukvården i Dalarna. 
Sammantaget bedömer Åsa att det i Säters kommun finns en fungerade och god kommunal 
hemsjukvård 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Dagens informations läggs till handlingarna.. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
 
 



SÄTERS KOMMUN 
Samverkansberedningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-05-21 
Blad 

7 

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 18 
 
Patientsäkerhet/Avvikelse 
 
Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, ordförande i socialnämnden, vill lyfta hur frågan hur man arbetar med 
patientsäkerheten/avvikelser i kommun resp. landsting? 
 
Lena Karlsson, Karin Andersson och Susanna Berglund informerar att det finns fungerande 
rutiner för hur avvikelser i vården ska hanteras och åtgärdas. Det finns även rutiner för hur 
Landstinget och kommunens samarbete ska ske vad avser avvikelser i patientsäkerheten  
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Dagens information läggs till handlingarna.  
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 19 
 
 
Förslag till ny betalningsansvarslag 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna, informerar om förslag till ny be-
talningsansvarslag. 
 
Lena Karlsson informerar att utredningens förslag är att för patienter inom somatiken och 
psykiatrin ska betalningsansvaret för kommunen inträda efter 3 dagar mot dagens 5 dagar för 
somatiskt sjuka patienter och 30 dagar för psykiatriska patienter. 
 
Anette Wikblom och Susanna Berglund bedömer angående psykiatripatienter som skrivs in i 
sluten vården ofta har ett kommunalt stöd, hemtjänst/boendestöd etc, före sjukhusvistelsen 
vilket medför att när de skrivs ut kan de kommunala insatserna ”kopplas på” omedelbart. 
 
Bakgrund 
Ett förslag till ny betalningsansvarslag har arbetats fram med syftet att åstadkomma en god 
vård, där ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet 
eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och onödig vistelse på sjukhus så långt 
möjligt kan undvikas. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Dagens information läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 20 
 
 
Statistik för utskrivningsklara kvar på lasarettet 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna, informerar om statistiken för 2014 
och 2015 vad gäller antal utskrivningsklara som Säters kommun har betalat för.  
 
Anette Wikblom och Lena Karlsson informerar att Säters kommun under 2015 inte har haft 
några kostnader för utskrivningsklara patienter vilket är mycket positivt. Orsaken till det be-
ror i hög grad på det förändrade arbetssätt som kommunens medarbetare i samarbete med 
landstingets medarbetare har infört. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Dagens information läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 21 
 
 
PRIO-dialog Dalarna 
 
Ärendebeskrivning 
Diskussion om vad som händer utifrån resultat från satsningen PRIO-dialog Dalarna. 
 
Ärendehistorik 
På Samverkansberedningen den 24 november förra året lyftes frågeställningar från satsning-
en PRIO-dialog för diskussion om hur man ska hantera situationen/diskutera åtgärdsförslag. 
 
Punkter som diskuterades särskilt var: 

1. Unga som varken arbetar eller studerar  
2. Flickor som får antidepressiva läkemedel  
3. Självskadebeteende bland unga vuxna 
4. Skolresultat grundskola 

 
Bakgrund 
Regeringen gjort en omfattande satsning på att åstadkomma konkreta och varaktiga förbätt-
ringar för personer med psykisk ohälsa. I arbetet har Socialdepartementet utarbetat PRIO 
psykisk ohälsa – en plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016. 
Handlingsplanen ska genom att lyfta fram ett antal strategiska prioriterade områden och där-
till kopplade insatser utgöra en grund för regeringens arbete på området under perioden 
2012-2016. Planen består av ett antal åtgärder som riktar sig till grupper som särskilt riskerar 
att drabbas av psykisk ohälsa samt insatser för att förbättra situationen och bidra till åter-
hämtning för personer med psykisk ohälsa. 
 
Syftet är att genom stöd till strategiska insatser inom vård och omsorg skapa förutsättningar 
för ett långsiktigt förändringsarbete som kan ge hållbara vinster för framtiden. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 

1. Lena Karlsson, Anette Wikblom och Per Wikström, tf verksamhetschef Bun, får 
uppdraget se över vad som händer i frågan och presenterar förslag på en plan för en 
långsiktig lösning. 

2. Planen ska presentars för Samverkansberedningen 2015-09-03. 
 
______ 
 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 22 
 
 
Genomlysning av landstinget 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Karlsson, informerar om genomförd genomlysning av landstinget. 
 
Lena Karlsson informerar att landstinget sparförslag bereds nu i olika församlingar bland an-
nat i de politiska instanserna. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Samverkansberedningen beslutar att bordlägga information tills vi vet vilka beslut som har 
tagits av landstingsfullmäktige. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 23 
 
 
Aktuell information från primärvården 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Andersson informerar om aktuell situation. 
 
Karin Andersson informerar bland annat om att man göra årliga uppföljningar av läkeme-
delsförskrivningarna. Vårdcentralen har fortsatt behov av stafettläkare. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Dagens information läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 24 
 
 
Patientråd 
 
Ärendebeskrivning 
Per-Inge Nyberg informerar om hur bildandet av patientråd har gått. 
 
Per-Inge informerar att patientrådet är bildat och har haft sitt första möte. Rådet består av 12 
personer i åldrar från 15 år och uppåt. Rådet har sina möten på vårdcentralen. Man kommer 
att ha en brevlåda på vårdcentralen som patienter kan lämna förslag/synpunkter i. Ordfö-
rande för rådet är Curt Söderberg. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Dagens information läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 25 
 
 
Aktuell information från psykiatrin 
 
Ärendebeskrivning 
Susanna Berglund verksamhetschef öppenvårdspsykiatrin informerar. 
 
Susanna Berglund informerar att enheterna i Borlänge, verksamheten på Gylle och Samtals-
mottagningen i centrala Borlänge slås samman för att få en sammanhållen verksamhet. 
Läkarbemanningen bygger fortfarande på stafettläkare men dom har en viss kontinuitet vil-
ket är positivt. 
 
Det som föreslås i Landstingets sparpaket, att flytta filialmottagningarna till 5 enheter i länet, 
har redan genomförts i vårt område då den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Säter har 
flyttats till Borlänge.  
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Dagens information läggs till handlingarna.. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 26 
 
 
Sammanträdesdatum för år 2015 
 
 
Sammanträdesdatum 

• Torsdag den 3 september, kl. 09.00-12.00 
• Torsdag den 19 november, kl. 09.00-12.00 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset Säter  
 
______ 
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