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SvB § 27

Rapport från Första Linjen – Samtalsmottagningen barn och unga (SBU)
Ärendebeskrivning
Anette Westrin och Karin Andersson informerar:
Samtalsmottagningens psykolog deltar i Första Linjens möten. Ärenden som hanteras kommer i första hand från Elev-hälsan. Om det föreligger behov av samtalsstöd finns en snabb
koppling till samtalsmottagningen, kurator och psykolog.
Vinsterna är många bl.a. i att vägarna är mycket snabbare utan remisser och inga onödiga utredningar behöver göras. Kön till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) kan minska om man
redan i Första Linjen fångar upp ungdomarna. BUP kan då ta hand om elever som har behov
på specialistnivå.
Vision
En vision är att kunna arbeta mer förebyggande och inte bara hantera akutlägen.
Ett steg i det arbetet kan vara att informationen på ungdomsmottagningen tidigareläggs till
årskurs 7.
Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SvB § 28

Information om Ungdomsmottagning
Ärendebeskrivning
Lena Karlsson informerar om avtal avseende Ungdomsmottagningar.
Ett nytt förslag har tagits fram avseende åldersgränser och lokalkostnadsfördelning. Dessa
delar är kommunerna och landstinget inte överens om. Avtalet är ute på remiss. Förslaget är
att man ska kunna sätta lokala villkor utifrån det länsövergripande avtalet.
Ungdomsmottagningen i Säter
Karin Andersson informerar att besöken på ungdomsmottagningen i Säter minskar. Verksamheten tittar på vilka orsakerna kan vara exempelvis: placering, öppettider o.s.v.
Sune Hemmingsson informerar att socialförvaltningen håller på att titta på lokalfrågan för
mottagningen.
Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SvB § 29

Överenskommelse och reglemente om samverkansberedningens uppgift och roll
Ärendebeskrivning
Anette Wikblom och Lena Karlsson har arbetat fram förslag till ”Överenskommelse om
samverkansberedningens uppgift och roll”.
Dokumentet kan ersätta tidigare Verksamhets- och aktivitetsplan samt reglementet.
Samverkansberedningens beslut
1. Samverkansberedningen godkänner förslag till Överenskommelse och reglemente
om samverkansberedningens uppgift och roll.
2. Överenskommelsen översänds till Södra Dalarnas Hälso- och sjukvårdsberedning
och till Socialnämnden i Säters kommun för fastställande.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SvB § 30

Åtgärder utifrån PRIO-dialog Barn och Unga
Ärendebeskrivning
Per Wikström informerar om hur man arbetat fram ett förslag till en plan för en långsiktig
lösning avseende resultaten i PRIO-dialog barn och unga.
I planen föreslås att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ska ansöka från
kommunens sociala investeringsfonder till ett utökat föräldrastödsprogram.
Bakgrund
På Samverkansberedningen den 21 maj fick Lena Karlsson, Anette Wikblom och Per Wikström, uppdraget att se över vad som händer i frågan och presenterar förslag på en plan för
en långsiktig lösning.
Frågan hade tidigare lyfts på Samverkansberedningen 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
PRIO psykisk ohälsa

Regeringen gjort en omfattande satsning på att åstadkomma konkreta och varaktiga förbättringar 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 därtill 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 återhämtning 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. Samverkansberedningen rekommenderar socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att ansöka om medel från kommunens sociala investeringsfond till ett utökat föräldrastödsprogram.
2. Samverkansberedningen ska regelbundet följa situationen för unga med ohälsa i Säters kommun.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SvB § 31

Information om Södra Dalarnas Samordningsförbund - Finsam
Ärendebeskrivning
Kajsa-Lena Fagerström informerar:
• Säters kommun har tecknat avtal med Södra Dalarnas Samordningsförbund.
•

Säter kan anvisa 15 personer till Kraften i Hedemora och bil finns för att erbjuda
skjuts till de som inte själv kan ordna transporten till Hedemora.

•

Hedemora har i år ett resultat på 64 % av deltagarna som går vidare till arbete/studier/eller varaktig sjukersättning.

•

En Integrationsdag inplanerad under hösten den 2 oktober på Avesta församlingsgård. AnnBritt föreslår att alla kyrkor och församlingar ska bjudas in eftersom
många nyanlända är involverade i ”verksamheterna”.

Finansiell fördelning
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen,
landstinget med en fjärdedel samt kommunerna Avesta, Hedemora och Säter gemensamt
med en fjärdedel. Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån fasta procentantal enligt följande:
Avesta Kommun
11 %
Hedemora Kommun
8%
Säters Kommun
6%
Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

med stöd av

Helårsrapport
Kraften Hedemora

Period 2014-07-01 – 2015-06-30
Hedemora 2015-09-14

Karin Östberg

Sammanfattning
Deltagare
Deltagarna kännetecknas av individer som har kontakt med flera myndigheter och är i behov
av samordnade rehabiliteringsinsatser. De har varit borta från arbetsmarknaden en lång tid
eller aldrig kommit ut på arbetsmarknaden, eller en specifik händelse har utlöst utanförskap.
Under perioden 2014-07-01 tom 2015-06-30 har 25 deltagare avslutats med en genomsnittstid
på 15,3 månader.
16 deltagare (64 %) som avslutats har gått till arbete, studier eller annan rehabilitering och
genomsnittstiden är 17 månader. Riksgenomsnittet för Finsamprojekten i landet är 34 % som
gått till arbete, studier eller annan rehabilitering.
http://www.finsam.se/nyhetsarkiv/redovisning_av_regeringsuppdrag_om_finsam.
Avslutade deltagare som gått till arbete, studier eller annan rehabiliterande åtgärd har ökat
sedan senaste rapporten och genomsnittstiden för avslutade deltagare har minskat.
Personal
Personalteamet har under perioden bestått av representanter från Arbetsförmedlingen,
Socialförvaltningen, Försäkringskassan och Landstinget med beteende – och
folkhälsovetenskaplig kompetens. Karin Östbergs vikariat förlängdes med 4 månader. Under
året har personalen gått utbildning i Grön Kvist (vardagsekonomi, en metod som utvecklats av
samhällsmedicin Landstinget Västmanland), IPS (Individuel Placement and Support), KURdagen (Kompetens utveckling om rehabilitering), samt en utbildningsdag av ORS-SRS
(Outcome Rating Scale/Session Rating Scale). En utbildning i ett lösningsfokuserat arbetssätt
vid sex tillfällen, pågår och slutförs under hösten 2015.
Organisation
Under året har rollerna mellan Södra Dalarnas Samordningsförbund som finansierar, stödjer
verksamheten och styrgruppen som ansvarar för driften förtydligats. Ett nytt avtal har
förhandlats fram om beslut att permanenta verksamheten med ett års uppsägning för
personalen. Lokalmässigt har teamet tillfälligt fått flytta till annan lokal p.g.a. fuktskada.
En utvecklingsdag med handläggare från de olika remitterade myndigheterna arrangerades
under senhösten där rutiner och arbetssätt mellan teamet och de samverkande myndigheters
handläggare diskuterades och stämdes av. En uppföljningshalvdag planerades men
genomfördes inte på grund av för få deltagare.
Ett utvecklingsområde är att finna deltagare med aktivitetsersättning. Denna grupp är
prioriterad till Kraften av styrgruppen.
Säters kommun gick med i Finsamförbundet den 1 april 2015 och den 8 juni togs beslut att
Säter ingår i Kraftens team med resursförstärkning.
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1. Deltagare – insatsens förutsättningar
Beskrivning
Målgruppen kännetecknas av individer med komplex problematik som är i behov av stöd
inom många områden. Det är inte en homogen grupp och i dagsläget är majoriteten kvinnor.
Behov som deltagarna uttrycker är bl.a. att de saknar rutiner och struktur i livet och att
egenvärdet är lågt för flera av deltagarna. Att befinna sig i ett sammanhang är viktigt i
rehabiliteringsprocessen för deltagaren.
Deltagarna har eller kan uppleva sig ha en psykosocial problematik, fysisk och psykisk
ohälsa. Det finns en hög grad av samsjuklighet. Många har en svårhanterlig livssituation på
grund av psykisk ohälsa, ekonomiska problem och/eller social problematik, vilket försvårar
att komma vidare till arbete/studier. De behöver stöd och hjälp att komma igång med olika
saker t.ex. struktur i vardagen, kost, träning m.m. Många av deltagarna står långt ifrån eller
har en långvarig frånvaro från arbetsmarknaden och är i behov av samordnat stöd. Många har
under en längre tid varit aktuell hos flera olika myndigheter och deltagit i ett flertal
åtgärder/insatser. Avsaknad av samordnade insatser har medfört att de fastnat i systemet och
inte kommit vidare. Deltagarna uppger att de känner sig uppgivna och inte blivit lyssnade på.
Könsfördelningen under året har varit;
7 män (28 %) och 18 kvinnor (72 %,)
Remittenter under året;
Socialförvaltningen 13 deltagare (52 %)
Försäkringskassan 6 deltagare (24 %)
Arbetsförmedlingen 6 personer (24 %).
Analys
Det är svårt att hitta lämpliga arbetsprövningsplatser för deltagarna. Andra hinder som
uppmärksammats är vid arbetsprövning hos Samhall. De har ett avtal som gäller enbart för de
som aktuella hos Arbetsförmedlingen.
Deltagarna som kommer till Kraften har en komplex problematik och är ofta i behov av ett
samordnat stöd för att komma vidare mot studier, arbete eller annan sysselsättning. Vinsten
för samhället är stor om individen till slut kommer rätt. För flera av deltagarna är studier en
väg vidare i livet. För de som studerar 25 % eller mindre är det svårt att få ekonomiskt bistånd
utöver studiestöd genom CSN.
Deltagarna tycks stå långt ifrån arbetsmarknaden, många har en ohälsa och det finns en
komplexitet som stärker att samordning behövs. Ett utvecklingsområde har varit att tydliggöra
målgruppen för handläggarna om vilka deltagare som är aktuella för Kraften. Om målgruppen
förändras och det blir mer riktade prioriteringsgrupper behövs förändringar och annan
kompetens i teamet. Detta behöver lyftas och diskuteras vidare i styrgruppen. De regelbundna
gruppverksamheten som startade 2013 kommer att fortsätta då det har visat sig ge bra resultat.
Deltagarna tillför varandra mycket och gruppverksamheten ger teamets handledare möjlighet
att på ett mer effektivt sätt samverka kring deltagarna.
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Reflektion
Teamet märker att psykisk ohälsa har ökat och att deltagarna är yngre jämfört med tidigare år.
Under perioden 2014-07-01- 2015-06-30 har teamet skrivit in 25 nya deltagare. Av dessa
är 7 yngre än 30 år. Medelåldern är 36, 6 år. De flesta är kvinnor men under sista halvåret har
det skett en liten ökning av män. Teamet har fört ett resonemang kring om myndigheterna har
uppmärksammat Kraften som insats, då framförallt Socialförvaltningen. Fler yngre deltagare
kommer till Kraften nu jämfört med tidigare.
Könsfördelning: 7 män (28 %) och 18 kvinnor (72 %,)
Remittenter:
Socialförvaltningen 13 deltagare (52 %)
Försäkringskassan 6 deltagare (24 %)
Arbetsförmedlingen 6 personer (24 %).
Jämfört med åren 2011 – 2013 (Tjänsteskrivelse till Hedemora Kommun 2014-02-19) är
fördelningen i remitterade:
Socialförvaltningen 18 deltagare (26 %)
Försäkringskassan 29 deltagare (42 % )
Arbetsförmedlingen 21deltagare (30 % )
Landstinget 1 deltagare
För perioden visar detta på att Försäkringskassan remitterar färre deltagare. Det är
anmärkningsvärt då deltagare med aktivitetsersättning är högprioriterade från styrgruppen.
Det är en liten skillnad från Arbetsförmedlingens remitterade och det kan eventuellt bero på
hög personalomsättning.
Från Socialförvaltningen har det skett en markant ökning av deltagare vilket nämndes
tidigare. Landstinget har inte remitterat några deltagare under perioden utan de deltagare som
varit aktuella har istället remitterats till Kraften av försörjningsansvarig myndighet.

2. Deltagare – genomförande och process
Beskrivning
Ärenden kommer in från handläggare från respektive myndighet. Uppdragsblanketten skrivs
tillsammans med deltagaren och överlämnas till Kraften. Inskrivning sker utifrån de datum
uppdragsblanketten inkommit.
Handläggare från respektive myndighet har möjlighet till ett studiebesök tillsammans med ev.
tänkt deltagare för att få mer information om verksamheten. En broschyr som beskriver
verksamheten och hur man kommer till Kraften samt telefonnummer till teamet får deltagaren
med sig.
När en deltagare blir aktuell för Kraften bokas ett överlämningsmöte med deltagaren,
handläggaren och kontaktpersonen på Kraften. Detta för att gå igenom uppdragsblanketten,
informera om verksamheten och berätta om vilka regler som gäller. Deltagaren får tider för
kartläggande samtal och återkoppling, och här bokas även en tid för uppföljning tillsammans
med handläggare efter tre månader. En prövomånad har införts hösten 2014 i syfte att se om
Kraften är rätt insats för både deltagaren och teamet. Detta sker i dialog med Kraften,
deltagaren och myndighet.
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Deltagaren har tre kartläggande samtal utifrån områdena social situation, arbete och hälsa med
beteendevetare, arbetsförmedlare och hälsovetare. Efter kartläggningen har teamet en
genomgång av kartläggningen där förslag på eventuella insatser tas fram. Teamet träffar sedan
deltagaren där en återkoppling av de kartläggande samtalen ges och en första planering
utformas tillsammans med deltagaren.
Därefter börjar deltagaren med de insatser som planeras. Deltagarna har registrerats i SUS
(system för uppföljning av samverkan) vid start och vid avslut. Skattningar görs utifrån ett
evidensbaserat material, ORS och SRS (Outcome Rating Scale/Session Rating Scale) där
deltagaren dels gör en skattning av livssituationen och dels skattar samtal.
http://regionvasterbotten.se/fou-valfard/handbok-for-uppfoljning-av-psykosocialt-arbete/
En handlingsplan utformas där individen formar sina mål och delmål. Denna handlingsplan
ligger till grund för fortsatta arbetet i Kraften och revideras regelbundet.
Verksamheten har utformats efter deltagarnas behov och insatserna ser olika ut beroende på
deltagarens problematik. Teamet arbetar utifrån modellen Individ–Samhälle–Arbete (bilaga 2)
på grupp- och individnivå för att deltagarna ska få verktyg att hantera sin specifika
livssituation. Exempel på individuella insatser är veckoscheman i syfte att finna struktur och
rutiner i vardagen. En annan insats är att planera och rusta sig för arbetsmarknaden, t.ex.
genom att skriva CV, göra studiebesök och arbetspraktik.
Koopus, ett socialt företag som jobbar med legotillverkning har under året kommit igång med
arbete. Flera av deltagarna har haft möjlighet att praktisera där.
Grön Kraft är ett rehabiliteringsprojekt i skog och mark som några deltagare deltagit i under
hösten. Detta projekt finansierades i samarbete mellan Hedemora - Garpenbergs församling
och Södra Dalarnas sparbank. Medarbetaren Karin Bylén har arbetat 25 % med projektet och
avlönats av Kraften. Projektet avslutades i november men fortsätter nu som skogsdagar med
samma personalstyrka.
En ambition i Kraften är att använda aktiviteter som redan finns i kommunen. Syftet är att
deltagaren ska komma i kontakt med andra verksamheter och knyta kontakter som kan fortgå
efter avslut i Kraften.
De flesta av deltagarna börjar i någon av verksamhetens grupper. En del deltagare har en
alltför komplex problematik för att delta i dessa grupper. Det medför att teamet behöver
arbeta med individuella samtal.
Kraften har basaktiviteter (se bilaga 1) som är utformade av teamet. Parallellt med detta läggs
stor vikt vid enskilda samtal med deltagarna. Deltagare har under tiden de varit inskriva i
verksamheten haft möjlighet att påverka innehållet med ett antal aktiviteter samt föreläsningar
och studiebesök (se bilaga 1).
Vid avslut på Kraften skrivs en slutdokumentation av ansvarig kontaktperson och ett möte
sker i samråd med deltagaren och ansvarig handläggare.
När deltagaren avslutats sker telefonuppföljningar vid 6, 12, 18 månader. Då tillfrågas ORSskattning och hur livet är just nu.
Resultatet av telefonuppföljningarna kommer i nästa rapport.
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Utvärderingar genomförs regelbundet. Kursiverat text = deltagarnas ord. Under den här
perioden uttrycker deltagarna bland annat;
”Gruppträffarna har gett mig perspektiv på tillvaron, hjälp att bryta isoleringen, träffa andra
i liknande situation, få nya vänner, bli pushad framåt i egen takt, stöttning i jobb/praktik, bra
att utbyta erfarenheter”.
Arbetspraktikgruppen har gjort en utvärdering efter vårterminen. Den visar på att deltagarna
är mycket nöjda med studiebesöken och föreläsningarna. De uttrycker att det är värdefullt att
höra av varandra vad praktikplatsen ger var och en. Någon vill ha ett mer varierat innehåll.
För någon betyder praktikplatsen att komma upp på morgonen.
Analys
Prövomånaden infördes hösten 2014 för att se om Kraften är rätt insats. Deltagarna får en
tydligare information om vad som gäller på Kraften. Två tidiga avhopp har skett pga.
prövomånaden. Teamet kan se att gruppverksamhet har en positiv effekt då deltagarna delar
med sig till varandra av sina erfarenheter. Ett exempel är Yogakursen som fyra deltagare
deltog i under höstterminen, där några förmedlar att deras sömn förbättrats. Teamets
uppfattning är att det krävs en hög grad av flexibilitet och förmåga att identifiera
behovsområden. En stor andel av deltagarna har behov av stöd och vägledning för att själva
kunna identifiera sina behov och önskemål.
Reflektion
Teamet funderar om prövomånaden har gjort att myndigheter är mer noggranna med vilka
deltagare som remitteras till Kraften. Några deltagare som avslutas kanske skulle behöva
längre tid av stöd innan de skrivs ut från Kraften. Detta är något teamet behöver diskutera
vidare. Teamet ser ett stort behov av samordnade insatser och resurser för målgruppen. Flera
av deltagarnas behov skulle snabbare tillgodoses inom ordinarie verksamhet om man i ett
tidigare skede hade samverkat och vid behov kallat till en SIP (samordnad individuell plan)
något som teamet gärna lyfter fram.
För att uppnå en högre delaktighet hos deltagaren har teamet diskuterat att genomföra en
utvecklingsdag tillsammans med deltagarna utifrån en lösningsinriktad samtalsmodell. Syftet
är att deltagaren i högre grad får möjlighet att påverka innehållet utifrån sina önskemål.
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3. Deltagare – resultat och effekter
Beskrivning
Tabell: Deltagarresultat 140701 - 150630
Antal
aktiva
under
perioden

Antal
avslut
totalt

Varav
droppouts
(tidiga
avhopp)

Antal
i
arbete

Antal
i
studier

Antal till
annan
arbetslivsinriktad
rehab

Antal
till
aktivitetsersättning

Antal
till
sjukersättning

49

25

2

9

2

5

2

2

Antal
till
föräldraledighet

Antal
till
annat

1

Antal
aktiva
vid
ingången
av 201507-01

4

24

Under perioden har 49 deltagare (35 kvinnor=73 % och 14 män= 27 %) varit i Kraftens
verksamhet.
25 avslutade deltagare har en genomsnittstid på 15,3 månader.
16 personer (64 %) gått till arbete/ studier/samverkan. Dessa deltagare har en genomsnittstid
på 19 månader. Skillnaden från halvårsrapporten där 58 % hade gått till arbete, studier eller
annan rehabilitering med en genomsnittstid på 21,7 månader. Resultatet för riksgenomsnittet
för Samordningsförbunden som gått till arbete, studier eller annan rehabilitering är 34 %.
http://www.finsam.se/nyhetsarkiv/redovisning_av_regeringsuppdrag_om_finsam.
Den samhällsekonomiska vinsten är stor, två av tre deltagare har gått till arbete, studier eller
annan rehabilitering. Det finns flera olika beräkningsmodeller som kan påvisa
samhällsvinsten.
25 nyinskrivna (7 män= 28 %, 18 kvinnor 72 %).
25 avslutade deltagare (7 män= 28 % och 18 kvinnor= 72 % ).
2 tidiga avhopp pga. Infört prövomånad
5 antal till arbetsinriktad rehab går tillbaka till Arbetsförmedlingen för fortsatt stöd
4 antal till annat, tillbaks till Socialförvaltningen

Analys
Resultatet i rapporten visar på skillnader för de som gått till arbete, studier eller annan
rehabilitering jämfört med halvårsrapporten 58 % till 64 %.
Andra skillnader som framgår är två tidiga avhopp p.g.a. prövomånaden som inte funnits
tidigare.
I jämförelse med 2013 års resultat kan vi se att flera deltagare har gått till arbete. 2013 gick
flera till andra avslutade insatser (Tjänsteskrivelse, Hedemora kommun 2014-02-19).
Genomsnittstiden i utanförskap på individnivå från SUS (samordnad individuell plan) rapport
har inte kunnat tas fram. För att få fram den uppgiften kommer nya rutiner skapas.
Teamet kan påvisa följande resultat; 25 deltagare har avslutats under perioden. Teamet har
stöttat och väglett deltagare i processen och för vissa som har varit i ”systemet” i 10-15 år har
kommit till ett avslut.

Reflektion
På grund av det goda resultatet med många avslutade har teamet endast 24 deltagare inskrivna
den 1 juli 2015. Några står i kö och kommer att skrivas in efter personalens semestrar.
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För en del av deltagarna i Kraftens verksamhet handlar insatserna om att få ett drägligare liv
för andra handlar det om att söka arbete. Att deltagarna får redskap att hantera sin
livssituation i framtiden är viktigt. Ett långsiktigt tänk för personalen gör att uthållighet och
tiden ger resultat i slutändan.

4. Personalen – insatsens förutsättningar
Beskrivning
Personalsammansättningen hos Kraften i Hedemora som det har sett ut under perioden:
•

Annika Björkman, är Arbetsförmedlingens representant i teamet på 75 % och började i
juni 2011. Annika är utbildad beteendevetare. Genom intern rekrytering fick Annika
sin tjänst på Kraften. Annika har tidigare arbetat som vägledare på företagshälsovård,
som rehab konsulent inom AF rehab, och i rehabteam inom primärvården.

•

Agneta Wengrud, är anställd av Hedemora kommun, 100 % i teamet. Agneta började
sin tjänst i oktober 2012. Agneta är utbildad beteendevetare, och har tidigare arbetat på
barn & ungdomssektionen på Socialtjänsten i Hedemora, och på behandlingshemmet
Davidsbogård. Agneta fick sin tjänst via extern rekrytering.

•

Annika Ahlberg, är Försäkringskassans representant i teamet på 20 % och började i
juni 2011. Annika har en lång erfarenhet av rehabilitering och samverkan.

•

Annika Ruth, är landstingets representant i teamet på 80 % och började i april 2011.
Annika är utbildad hälsovetare och har tidigare arbetat som rehab koordinator inom
primärvården. Annika har tidigare arbetat i projekt åt Södra Dalarnas
Samordningsförbund. Annika är föräldraledig from april 2014 tom juli 2015.

•

Karin Östberg är vikarie för Annika Ruth från och med maj 2014 tom augusti 2015.
Karin har lång erfarenhet med rehabilitering. Hon är utbildat sjukgymnast och har haft
projekt med långtidssjukskrivna. Har varit avdelningschef på Hedemora VC i många
år och även jobbat i landstingshuset i Falun som projektledare för
sjukskrivningsprocessen.

•

Karin Bylén arbetar 25 % i Kraften och är ansvarig för skogsdagarna. Har flera års
erfarenhet av arbete med Grön rehab.

Analys
Förutsättningarna för vikariatet vid föräldraledigheten var i ett oroligt skede för teamet, men
under året har allt förflutit bra. Under året har teamet haft tillgång till andra personalresurser;
praktiksamordnare Peter Lantz samt handledare vid Källan och Handkraften, som deltagarna
kunnat få stöd av vid behov.
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Reflektion
Att verksamheten nu är permanent med ett års uppsägningstid ger teamet arbetsro och kan
planera mera långsiktigt. Vid rekrytering är det viktigt att hela teamet är delaktiga.
Teamet kommer att utökas i och med Säters inträde i Kraften.
En annan reflektion som gjorts av teamet är; har vi rätt sammansättning av teamet i framtiden
med tanke på att kompetenskraven kan förändras?
För personalen är det viktigt med trygg anställning innehållande medarbetarsamtal och
lönesamtal. Att personalens tjänster är heltid är viktigt både vid eventuell nyrekrytering och
även för befintlig personal.
Teamet har under en längre tid påpekat behovet av psykiatrikompetens, då vi ser en ökning av
deltagare med psykiatrisk problematik. En fråga för styrgruppen; finns förutsättningar att med
Finsammedel finansiera en tjänst på 20 % för att tillgodose behoven? Det tror vi i teamet
skulle vara en stor tillgång.

5. Personal – arbetssätt och metoder
Beskrivning
Hösten 2014 var personalsammansättningen ny och de insåg vikten av att svetsa samman
teamet. För att lära känna varandra genomfördes två planeringsdagar på annan ort med
övernattning. Teamet jobbade med utveckling av arbetsmetoderna och rutiner. En lång
diskussion fördes om att få in hälsoinriktade insatser för deltagarna, vilket gjorde att en
hälsoskola och Yoga startade. Teamet har blivit mer involverade i gruppverksamheterna.
Teamet har sedan verksamhetens start haft teammöten en gång per vecka och har också haft
metoddagar för att utveckla verksamheten, och detta fortsätter. Dokumentationen har skett
kontinuerligt vi teamets olika möten och följs upp.
Medarbetarna i Kraften har sina chefer i sin moderorganisation och utvecklingssamtal sker
med respektive chef. Kontakten med moderorganisationen är viktig och personalen deltar vid
arbetsplatsträffar (APT) hos respektive myndighet i den mån det är möjligt och rapporterar
om Kraftens verksamhet.
Teamet har haft handledning vid fyra tillfällen under hösten. Nu har beslut tagits att göra
uppehåll med denna insats och delvis använda vår förbundschef Jonas Wells med
lösningsinriktade samtal.
Analys
Arbetsmetoder har under sista halvåret utvecklats och det arbetet kommer att fortgå som en
del av metodutvecklingen.
Att flera av personalen är med på gruppträffarna har medfört att personalen stöttar varandra
och verksamheten är inte lika sårbart.
Personalen i teamet har olika kompetenser. Vi är olika och har ett tillåtande klimat, där vi
försöker att utnyttja och ta tillvara varandras resurser.
Kartläggning som ett instrument ger en bred bild över deltagarnas livssituation och är ett
första moment i arbetet som teamet kan utgå ifrån.
Medarbetarsamtalen med respektive chef visar på svårigheter då chefer inte har tillräcklig
insikt om verksamheten. Här finns ett utvecklingsområde att jobba med i framtiden.
Lösningsinriktade samtal istället för handledning har i dagsläget ännu inte kommit igång men
datum för detta är inplanerad under höstterminen 2015.

9

Reflektion
Vad har teamet gjort för att lyckas? Teamets egna upplevda framgångsfaktorer är: teamarbete,
engagemang, uthållighet, intresse, kompetens och erfarenhet. Det finns en ständig vilja i
teamet att utveckla verksamheten. Teamet ser övergripande på varje deltagare utifrån
individuella behov med hög grad av flexibilitet.
Regelbundna samverkansmöten med aktuella parter kring deltagaren är betydelsefullt för alla.
Det är en framgångsfaktor att den individuella processen får ta den tid som behövs. Att bygga
kontaktnät och att deltagarna blir tagna på allvar är andra värdefulla komponenter i
verksamheten. Deltagarna får redskap att komma vidare.
Det råder en god gruppdynamik i teamet. Personalen är ärliga och uppriktiga mot varandra i
kommunikationen. Det finns en stor trygghet i gruppen och personalen har samma
grundinställning till arbetssättet och dess uppdrag.
Utvecklingsområden som teamet ser:
- Att ge mera feedback till varandra.
- Att ha planeringsdagar med övernattning minst en gång per år, ger ökad teamkänsla.
- Mer tid för effektiv reflektion och att avsätta tid för den gångna veckan och kort
planering för nästa vecka.
- Att få stöd av styrgruppen när det gäller prioritering av deltagare.
- Mer tid i teamet när nu Säter kommer in
- Avsätta tid för reflexion
- Använda mer av lösningsfokuserad samtal i deltagarnas process i gruppverksamheten
- Arbeta mer utåt mot arbetsgivaren och följa deltagaren i arbetsprövning. Mer tid mot
arbetsgivaren

6. Personal – Resultat och effekter
Beskrivning
Samarbetet med kommunen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen fungerar bra.
Kontakten med landstinget har tidigare varit bristfälligt men under hösten har ett samarbete
med vårdcentralen upparbetats. Teamet har fått kontakt med en läkare som kommer
regelbundet till vårdcentralen. Vid behov kan deltagare träffa den läkaren och på så vis få en
stabil läkarkontakt. Ett bättre samarbete med psykiatrin håller på att byggas upp. Teamet
upplever att de blir säkrare i sitt arbete med deltagarna allt eftersom tiden går. Att jobba
lösningsfokuserad ses som en framgångsfaktor. Teamet har gått utbildning i Grön Kvist
(vardagsekonomi), IPS (Individuel Placement and Support), KUR-dagen (Kompetens
utveckling om rehabilitering), uppföljning av SRS-ORS och en utvecklingsdag med
handläggare från de olika remitterade myndigheterna.
Analys
Att alla är med i gruppverksamheten har medfört en minskad sårbarhet, bättre samspel, god
gruppdynamik, kan stötta varandra och känner varandras deltagare.
Teamet ser att ett lösningsfokuserat arbetssätt behöver utvecklas och därför behövs mera
kunskap.
Reflektion
Teamet behöver i större utsträckning gång på gång informera och rapportera till andra
verksamheter om Kraftens verksamhet.
Reflektion och för att implementera vad vi lärt oss kräver mera tid vilket behöver planeras in i
verksamheten.
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Om teamet hade tillgång till psykiatri kompetens i verksamheten skulle det vara en stor
tillgång.

7. Organisation – förutsättningar
Beskrivning
Södra Dalarnas Samordningsförbund stödjer och finansierar Kraftens verksamhet i Hedemora
kommun. Styrgruppen har ansvar för ekonomi och upprättar och reviderar
uppdragsbeskrivningen.
Styrgruppen består av chefer från respektive myndighet. Vid halvårsskiftet bestod styrgruppen
av följande personer.
– Elisabeth Döring Arbetsförmedlingen
– Anders Jacobson Hedemora kommun
– Laila Jönsson Vuxenpsykiatrin
– Torkel Jönsson/ Krister Wahlén Landstinget
– Per Helin Försäkringskassan,
– Kajsa-Lena Fagerström politiker
– Eva Jondelius Säters Kommun
– Anette Wikblom Säters Kommun
– Kraftens koordinator
– AME:s chef Lena Borgs Hedemora Kommun
– Adjungerat förbundschef från Södra Dalarnas Samordningsförbund Jonas Wells.
Den lokala samverkansgruppen (LSG) Avesta/Hedemora följer verksamheten och kan
rapportera vilka behov som finns, initiera utbildningar och samordnar mellan kommunerna.
Styrning och ledning för verksamheten har sedan hösten 2014 blivit mer tydlig pga. att ett
nytt avtal utformades och därmed blev Kraften en permanent verksamhet med ett års
uppsägning. Styrgruppen har fullt ansvar för Kraftens verksamhet.
Under tidsperioden har styrgruppen haft 5 möten på Arbetsmarknadsenheten. Punkter som
avhandlats;
Nuläget Kraften, Ekonomi-Budget, Utbildningar, Utvärderingar extern, Avtal mellan parterna
Leasingbil, Rapport från myndigheter, Säters inträde i Kraften.
Det styrgruppen är mest nöjd med under perioden är Säters inträde i Kraften, kontinuitet i
styrgruppen, förbättring i ekonomisystemet, flera personer som representerar Landstinget.
Under perioden har det blivit tydligare att Styrgruppen har fullt ansvar för Kraftens
verksamhet. Arbetet med att permanenta verksamheten är också en framgångsfaktor.
Kraftens verksamhet delar lokaler med Arbetsmarknadsenheten. Lokalerna har inte varit
anpassade för verksamheten t.ex. har det inte funnits tillräckligt många samtalsrum, kontor
och personalutrymmen. I september 2014 fick teamet utrymma lokalerna p.g.a. vattenskada
och flyttade då provisoriskt till andra lokaler i samma byggnad. Planering var att flytta tillbaks
sommaren 2015 men det har blivit framflyttat. Lokalerna kommer att anpassas bättre och då
har bl.a. ett personalkök byggts till.
De provisoriska lokalerna har fungerat förhållandevis väl.
Analys och reflektion
Att verksamheten nu blivit permanent samt att styrning- och ledningsarbetet har blivit
tydligare ger teamet arbetsro och möjlighet till utveckling.
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8. Organisation – genomförande och process
Beskrivning
Ett bättre samarbete med andra aktörer ger effekt på både teamet och deltagarna. I november
inbjöds alla myndigheter till en utvecklingsdag kring Kraftens verksamhet, vilket visade ett
stort intresse, runt 30 personer hade samlats och verksamheten fick en mycket positiv respons.
Detta ledde till att alla efterfrågade en fortsättning och en halvdag inplanerades till maj 2015.
Planeringsdagen i maj blev inställt p.g.a. för få anmälningar.

Avestas nystartade samordningsteam har vid två tillfällen under våren 2015 besökt Kraften.
Teamen i Dalarnas Samordningsförbund träffas en gång per år, där utbyte av erfarenheter
sker.
Koopus ett socialt företag som jobbar med legotillverkning har under året kommit igång med
arbete. Flera av deltagarna har haft möjlighet att praktisera där.
Samarbetet med AME, Unga till arbete, Socialtjänsten har som tidigare fungerat bra och
ytterligare förstärkts. Verksamheterna är under samma tak vilket underlättar samarbetet
mellan de olika verksamheterna.
Teamet har samverkat genom att ha uppföljningsmöten med myndigheter, och
uppföljningarna har skett regelbundet genom möten, telefonsamtal etc. med berörda
handläggare. Teamet har haft möten med vården vid behov, använt sig av kommunens
budgetrådgivare och Källans verksamhet, har samverkat med lärcentrum, Vasahallen, privata
företag samt andra aktörer.

Beskrivning över samarbetspartners/samverkanspartners under perioden
Hdm-Garpenbergs
församling

Hamre ridklubb
Vuxenpsykiatrin
Primärvården

Handkraften
Lärcentrum
Studieförbund

Soc, FK & AF
handläggare
Erikshjälpen
Röda korset
Privata företag
Långshyttans
bruksservice

Kraften
Källan
Koopus
Socialt företag

Yoga kurser
Hedemora VC
Budgetrådgivare
Öppenvårdsmott.
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Teamet har fått kontakt med en läkare som kommer regelbundet till vårdcentralen. Vid behov
kan deltagare träffa den läkaren och på så vis få en stabil läkarkontakt. Ett bättre samarbete
med psykiatrin håller på att byggas upp.
Ett bra samarbete med arbetsgivarna är viktigt i deltagarnas process för möjlighet till
sysselsättning, arbetsprövning, arbetsträning, praktik och i förlängningen eventuellt arbete.
Teamet ser att det är tidskrävande men meningsfullt och det ger som oftast ett gott resultat.
Det krävs matchning i båda riktningarna för att hitta rätt område och plats för deltagarna.

Analys
Samarbetet med andra aktörer samt myndigheternas ordinarie verksamheter är både bred och
har intensifierats under det gångna året. Av särskild vikt är samarbetet med vårdens olika
aktörer som har gjort tydliga framsteg, framförallt läkarkontakten på Vårdcentralen.
Socialförvaltningens handläggare har varit mer aktiva under denna tidsperiod.
Utvecklingsdagen har bekräftat det stora intresset för verksamheten och den nytta den gör.
Hur möta upp och utveckla för individer som har aktivitetsersättning? Personer med
aktivitetsersättning är prioriterade av styrgruppen och i dagsläget är det få deltagare med
aktivitetsersättning som kommer till Kraften.

Reflektion
Teamet har saknat ett forum där man kan diskutera samverkan m.m. med övriga aktörer och
uppdragsgivare och även där brister m.m. kan diskuteras med ansvariga chefer.
Utvecklingsdagen var ett steg i den riktning teamet behöver för att ta upp gemensamma
problem och möjligheter att utveckla verksamheten.
Inför framtiden ser vi vikten av att Säters kommun och andra aktörer i Säter blir delaktiga i
Kraftens verksamhet för att underlätta i deltagarnas rehabiliteringsprocess samt då deltagaren
avslutas i Kraften, finns förhoppningsvis ett uppbyggt kontaktnät.
En önskan är att psykiatrin kommer med i teamet såsom Avesta samordningsteam har
organiserat det. Ytterligare tankar är att en samordnad individuell plan (SIP) är gjord innan
eller i samband med att en deltagare påbörjas i Kraften för att underlätta arbetet.
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9. Organisation – Resultat och effekter
Beskrivning
Teamet har använt sig av minnesanteckningar från möten som dokumentation i arbetet.
Informationsbrev till myndigheter om platstillgång, förändringar m.m. sker via representant
från de olika myndigheterna till sin moderorganisation. Kraften tillsammans med AME och
andra aktörer har bidraget till det positiva arbetsklimatet. Den ekonomiska uppföljningen av
budgeten i teamet har skett i samarbete med AME:s chef.

Tabell: Budget 2015 och utfall halvåret 2015
Budget
Utfall
Differens
1 550 000 785 614,43 764 385,57
Personal
60 000
0
60 000
Handledning
100 000 47 758,14 52 241,86
Deltagarkostnader
Summa
1 710 000 833 372,57 876 627,43
Analys
Ungefär hälften av pengarna har använts under det första halvåret. Det som skiljer är att
teamet i Kraften inte har haft handledning under perioden.
Reflektion
Vad betyder Kraften för Hedemora?
Vad händer med Kraften?
Utvecklingen pekar mot en utökad verksamhet och frågan vi ställer oss; hur rustar vi oss inför
det?
Skulle våra pengar använts på ett annorlunda sätt är en fråga vi också ställer oss.
Nyhetsbrev, behövs det uppdateras, göras om?
Med hänvisning till det goda resultatet som Kraften gjort har samhället gjort en stor
samhällsekonomisk vinst, 64 % har gått vidare till arbete, studier etc. under tidsperioden.
Rikssnittet ligger på 34 % i FINSAM:s verksamhet.
http://www.finsam.se/nyhetsarkiv/redovisning_av_regeringsuppdrag_om_finsam
En tillökning av budgeten på 630 000 kr efter Säters tillträde kom till vår kännedom i juni
2015. En stor del av dessa pengar kommer inte att kunna användas i år då tjänsten inte är
tillsatt och inga deltagare har börjat ännu. Denna budget skulle lagts till för 2016 eftersom
oanvända pengar återgår till Förbundet.
För att visa vårt resultat av arbetet med Kraften är det viktigt att vi delger politiker i
kommuner, landsting och andra organisationer.
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Bilaga 1
Basaktiviteter:
Måndagsgruppen ”mitt nästa steg”
I måndagsgruppen arbetar deltagarna med att utforma en handlingsplan samt gör en
veckoplanering för varje vecka som följs upp varje träff. Andra inslag som hälsoskola,
avspänning m.m. ingår.
Tisdag – Skogsgruppen
Att vara uti i skog och mark tillsammans med handledare är läkande för både kropp och själ.
Alla deltar utifrån sina förutsättningar. Under hösten avslutades Grön Kraft (se sid 5) som
under året gjort vandringsleder med informationsskyltar. Skogsdagarna är en fortsättning av
Grön Kraft och tidigare koncept Grön rehab.
Onsdagsgruppen/Arbetspraktikgruppen
Avsedd för deltagare som befinner sig i eller står inför praktik, arbetsprövning alt. social
träning. Ett viktigt innehåll är uppföljning av praktik/arbetsprövning.
Vidare arbetar vi med:
Rekryteringsmässor
Skriva CV
Studiebesök på företag
Arbetsrätt
m.m.
Fredagsgruppen
Friskvård-träning.
Samarbete med Träffpunkt Källan under Socialförvaltningens regi
arbete kring struktur i vardagen, kost, hälsa samt hushållsekonomi.
Samarbete med Handkraften, Bakkraften i AME regi.
Yogakurser, ridning, studiebesök, samt föreläsningar är ytterligare aktiviteter som genomförts
utifrån deltagarnas behovsområden och intressen.
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Bilaga 2 Metod ”Vägen till arbete”

”Vägen till arbete”
Individens
Villkor / Behov
Diagnos

Samhällets
Villkor / Behov
Kartläggning

Behandling
Terapi

Utredning & bedömning
Eftervård

Vård
Boendeträning

Skuldsanering / Ekonomisk
rådgivning
Social träning

Socialt stöd & kontakt

Rehabilitering
Arbetsträning

Arbetslivets
Villkor / Behov
Arbetslivsinriktad
Rehabilitering
Arbetsvägledning
Bedömning av yrkesspecifika
kunskaper
Arbetsmarknadsutbildning
Arbetsprövning
SIUS

Arbetsterapi
Arbetslivsinriktad
rehabilitering

Arbete
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Från och med 1 oktober kommer man att få möjlighet att genom e-legitimation logga in och
läsa sin journal på internet. På webbsidan 1177 finns information att läsa om tjänsten:
http://www.1177.se/Dalarna/Regler-och-rattigheter/Patientjournalen/
Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedningen

2015-09-03

Sammanträdesdatum

Blad

8

SvB § 33

Riskbruk/Missbruk/Beroende
Ärendebeskrivning
Susanna Berglund informerar:
Det pågår ett arbete inom landstinget för att se hur man ska arbeta efter de nya riktlinjerna
från socialstyrelsen, för vård och stöd vid missbruk och beroende.
Ett länsavtal kommer från regionen och ett samverkansavtal ”vård och behandling sett ur ett
vårdtagarperspektiv” ska tecknas med alla kommuner.
Karin Andersson berättar att det i Säter redan finns ett samarbetsavtal skrivet som anger vem
som ansvarar för vad. Vid behov ska den angivna arbetsgruppen gå in.
Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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SvB § 34

Information om arbetet med folkhälsan
Ärendebeskrivning
Folkhälsoplanerare Malin Lilja Altörn informerar om aktuell situation.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barnkonventionen – arbetsgruppen arbetar för att få till ett barnkonventionsår 2016.
De sommarjobbande ungdomarna har tagit fram förslag på vilka aktiviteter som kan
läggas upp.
22 oktober kommer bl.a. Malin att föreläsa i Vimmerby om kommunens arbete med
barnkonventionen.
Stjärnrestaurangarbetet – LSS kommer att få en föreläsning om matvanor. Sedan ska
matombuden jobba vidare i verksamheten.
29 oktober blir det en föreläsning ”Det sötaste vi har” om hälsoeffekter av socker i
en växande kropp.
Matspanarna – under hösten ska årets 5-åringar ut på besök på gårdarna i kommunen.
Parkourbanan i Säterdalen är invigd. Tanken är att de äldre barnen (6 år och uppåt)
ska ha något att sysselsätta sig med vid besök i dalen.
Tre cykelleder planeras i Säters kommundelar.
ANDT – det kommer snart en ny nationell strategi och en gemensam handlingsplan
för Dalarna ska tas fram
Coop – föräldrakväll planeras till den 1 oktober.

Folkhälsoarbetets framtid
Folkhälsoarbetet kommer att förändras och helt gå över i kommunens regi. Tjänsten som
folkhälsoplanerare kommer inte längre att delas med landstinget.
Kommunen har antagit en projektplan för hur arbetet kan se ut i framtiden. Målet för folkhälsoarbetet ska stämma överens med kommunens övergripande mål.
De prioriterade processerna kommer att vara:
• Ge alla barn och unga en bra start i livet
• Ge alla förutsättningar till egen försörjning
• Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen
Kommunstyrelsen kommer att vara uppdagsgivare. En arbetsgrupp med representanter från
alla verksamheter kommer att bildas.
Sune Hemmingsson uttrycker en förväntan att landstinget även i framtiden, trots att inte
landstinget från 2016 är medfinansiär av folkhälsoplaneraren, är en aktiv samarbetspart tillsammans med Säters kommun i det lokala folkhälsoarbetet
Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges: Socialnämnden Säters kommun, Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
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Samverkansberedningen
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Sammanträdesdatum
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SvB § 35

Gemensamma tematräffar kommun/landsting - Tematräffar
Ärendebeskrivning
Enligt direktiv från EU-kommissionen ska kommun och landsting anordna så kallade befolkningsträffars.
Lena Karlsson informerar om den tematräff om demens som är planerad till oktober/november. Planeringen är så gott som klar men man väntar på ett klartecken angående
datum för föreläsningen.
Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedningen

2015-09-03

Sammanträdesdatum
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SvB § 36

Hälso- och sjukvård inom Integrationen
Ärendebeskrivning
Karin Andersson informerar.
• Organisation för hälsoundersökning finns för asylsökande i Hedemora. Fungerar
inte direkt som en vårdcentral
• I Säter finns det två sjuksköterskor som sköter om hälsoundersökning, vaccinerar
osv. Arbetet fungerar bra och man hinner med alla nyanlända.
Per-Inge Nyberg berättar att han under sommaren har lett fotbollsträning för ensamkommande pojkar i Säter.
Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedningen

2015-09-03

Sammanträdesdatum

Blad
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SvB § 37

Aktuell information från primärvården
Ärendebeskrivning
Karin Andersson informerar om aktuell situation:
• Landstinget har i ett av förslagen i sparpaketet som kom i våras föreslagit att alla
bassänger ska stängas. Bassängen i Säter blir dock kvar ytterligar ett år.
• Samtalsmottagningen fungerar bra. Personal är anställd för att möta behovet.
• Vårdcentralen har tre anställda läkare samt två stafettläkare på 10 000 listade. Verksamheten är ändå effektiv genom att läkarna tar hand om de fall som kräver läkarkunskap. Övriga tar annan kompetens som sjukgymnaster, sjuksköterskor osv hand
om.
Per-Inge Nyberg berättar att landstinget har arbetsgrupper som arbetar med sparåtgärder.
Hela utbudsstrukturen ska förändras, krympas med bibehållen kvalitet, för att även vara hållbart om 10 år.
Ett färdigt sparförslag på ytterligare 330 miljoner ska tas i landstingsstyrelsen.
Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedningen

2015-09-03

Sammanträdesdatum
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SvB § 38

Aktuell information från kommunens HSL-verksamhet
Ärendebeskrivning
Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef HSL, informerar om aktuell situation:
• Säters kommuns särskilda boenden har tillgång till en läkare men den tillgängliga tiden är endast på 25%, inklusive telefontid, mot i avtalets 80%.
• Demenssköterskan har börjat och har kontor i lokaler vid biståndshandläggaren.
• Utbildning sker bland sjukslöterskorna till Silviasystrar och diabetessköterska
• En ny MAS, Marianne Henriksson, har tillträtt tjänsten under juni månad
• Arbetsterapeuterna har haft mycket att göra ute i ordinärt boende i sommar eftersom få har varit på lasarettet
• Rekrytering av sjuksköterskor pågår, en vakans
• Under sommaren har verksamheten haft ett omfattande hemsjukvårdsärende från
annan kommun eftersom personen som har semesterstuga i Säters kommun
Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedningen

2015-09-03

Sammanträdesdatum
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SvB § 39

Aktuellinformation från psykiatrin
Ärendebeskrivning
Susanna Berglund informerar om bl.a:
• Samverkan med kommunen fortsätter
• Utbildningsdagar, s.k. Boosterdagar, med kommunen är inplanerade
• Metodhandläggningsgrupper på gång
• Mottagningen i Borlänge har för tillfället alla tjänster tillsatta.’
• Verksamheten har många stafettläkare men det fungerar bra till följd av regelbunden
kontinuitet
• Leif Alm avslutar sitt uppdrag vid årsskiftet ny chef Marie Andersson redan börjat.
Pga storleken kommer man att ha två enhetscheferer på mottagningen i Borlänge.
Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedningen

2015-09-03

Sammanträdesdatum

Blad
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SvB § 40

Tandvård för äldre
Ärendebeskrivning
Kajsa-Lena Fagerström ställer frågan hur kommunen hjälper boende i ordinärt boende med
munhygienen ex. tandborstning.
Svar:
Hur de beviljade insatserna ser ut avseende tandborstning kan ingen vid sittande bord svara
på. Men om kommunen, via biståndshandläggarna, bedömer att man har ett omvårdnadsbehov som ger rätt till särskild hjälp med tandvård får man ett erbjudande om munhälsobedömning. Man får också ett intyg om nödvändig tandvård som ger rätt till tandvård till
samma avgift som sjukvård.
Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedningen

2015-09-03

Sammanträdesdatum

SvB § 40

Sammanträdesdatum för år 2015
Sammanträdesdatum
• Torsdag den 19 november, kl. 09.00-12.00
Plats: Kommunstyrelsens

sammanträdesrum, Rådhuset Säter

Kommunalrådet och landstingrådet bjuds in till nästa sammanträde.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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