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Älvdalen       

Politisk samverkansberedning 

Minnesanteckningar 

 

Dag:  Torsdag 4 maj 2017 

Tid:  09.00 – 11.00 

Plats:  Loftet, Älvdalens kommunhus 

 

Närvarande:  

Anette Eriksson (s) Ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande, 

  ersättare för kommunstyrelsens ordförande   

                          Peter Egardt.  

Stefan Linde  Kommundirektör 

Elisabeth Fransson Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen 

Lars Lisspers  Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen   

Lina Håmås  Folkhälsoplanerare 

Bigitta Sohlberg (s) Ordförande i norra hälso- och sjukvårdsberedningen 

Mari Rustad (s) Hälso- och sjukvårdsberedningen 
Gunnar Ohlsson Finsam Norra Dalarna 
Ulla Allard  Projektledare för projekt om barn och ungdomars psykiska hälsa,    

                                                    Landstinget Dalarna, 09.00-10.00, punkt 1-2 och 4. 

Carin Larnemark Verksamhetschef vårdcentralen Särna 

Anita Nääs  Verksamhetschef vårdcentralen Älvdalen  

Malin Trapp  Enhetschef Psykiatriska Mottagningsteamet i Mora  

Lena Dahlquist Sekreterare 

 

 

1. Mötets öppnande 

Anette Eriksson, ordförande för dagens möte, hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat.  

 

2. Fastställande av föredragningslista 

Samverkansberedningen beslutar att fastställa föredragningslistan för mötet. 

 

3. Minnesanteckningar från föregående möte 

Minnesanteckningarna från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

4. SBU- samverkan barn och unga 

Projektledare Ulla Allard informerar om Landstinget Dalarnas projekt Barn- och ungas 

psykiska hälsa.   

Åren 2012-2014 startade ett samarbete mellan primärvården och kommunerna när det gäller 

barn och ungas psykiska hälsa. Tanken med projektet är att man ska erbjuda bedömning och 

behandling av barn och unga, råd och stöd osv. 

Regeringen har nu satsat pengar på att förbättra barn och ungas psykiska hälsa och 

Landstinget Dalarna har sökt pengar för detta.  
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Ulla: Problem som vi ser i landstinget är att det inte är bra att barnen får berätta om sina 

problem flera gånger. Vi har nu reviderat riktlinjerna för hur det psykosociala arbetet för 

barn och unga med psykisk ohälsa ska bedrivas inom primärvården. Man borde 

marknadsföra den hjälp man kan få av primärvården bättre. 

 

Elisabeth: Vi kan få vissa svar på ungas psykiska hälsa på den enkät som är ute nu från SKL. Vi 

har t ex. 70. 000 hemmasittare i Sverige. Vi borde göra fler SIP:ar (Samordnad individuell 

plan). 

 

Anita berättar om ett kommande projekt på barnavårdscentralerna i Dalarna som handlar 

om att tidigt upptäcka psykosociala problem hos föräldrar. Start troligen till hösten -17.  

Karolinska utser de deltagande barnvårdscentralerna. 

 

I övrigt när det gäller innehållet i Ulla Allards föredragning; se de bilder som bifogas 

minnesanteckningarna. 

 

5. Ungdomsmottagning 

Hur får ungdomarna i Särna och Idre tillgång till ungdomsmottagningarna? undrar Anette. 

Carin: Det är barnmorskan som har en variant på ungdomsmottagning där. Projekt pågår i 

Dalarna, där tanken är att en mobil personalgrupp ska utgå från Mora och besöka Orsa, 

Älvdalen, Särna och Idre. Förslag på hur det ska se ut kommer. Återrapportering på nästa 

möte.  

Camilla Mangs och Birgitta Lundqvist bjuds in till kommande möte. 

 

6. Finsam 

Gunnar: Finsam fick ett minusresultat 2016 (- 1,2 miljoner kronor).  

Nu är en styrgrupp tillsatt bestående av de aktörer som ingår i Finsam.   

Finsam har under 2016 arbetat med en integrerad psykiatrimodell där man försökt behålla 

människor med missbruksproblem i hemkommunen istället för att skicka dem till 

behandlingshem. 

Andra projekt: I Särna driver Finsam ett projekt som heter ”Jobb i norr”. Projektet drivs 

tillsammans med Skogsstyrelsen där man arbetar med människor som står längst från 

arbetsmarknaden.  

Finsam har anordnat en heldag för psykisk ohälsa i Mora som bl. a tog upp frågan hur 

brukarna upplever kontakten med myndigheter. 

Det kommer att blir förändringar för de beredningsgrupper som finns, någon kan läggas ner. 

Beredningsgruppen Särna/Idre verkar bli kvar, men inte Älvdalen. 

 

7. Samordnad missbruksvård     

Elisabeth/Anita: Vi reviderar för närvarande den lokala överenskommelsen. Vi kan redovisa 

den när den är klar. 

 

8. Psykisk hälsa 

Elisabeth: Det har nu kommit en webbenkät från SKL till kommunen som ska vara besvarad 

sista maj. 
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9. Social hållbarhet       

Lina: En rapport från Johan Hallberg kommer med på nästa Polsam. Den handlar om hur man 

”tar tempen” på den sociala hållbarheten. Han är projektledare på uppdrag av Region 

Dalarna och anställd av Landstinget Dalarna. 

 

10. Samverkan vård och omsorg    

Elisabeth: Älvdalens kommun sitter med i en grupp på Region Dalarna som arbetar med de 

förändringar som kommer när Betalningsansvarslagen upphör och ersätts av ”Samverkan vid 

utskrivning från slutenvården” som införs i januari 2018.  Vi tittar på olika lösningar. Detta är 

en stor fråga för Norra Dalarnas Myndighetsservice. Det handlar bland annat om hur de ska 

bemanna på andra arbetstider än idag. Det blir en utmaning inte minst ekonomiskt. 

Psykiatrin kommer att undantas det första året.  

Anita: Landstinget har tillsatt en arbetsgrupp för det interna arbetet. 

Bigitta: Älvdalens kommun är duktiga på att ta hem patienter och dessutom görs det på ett 

bra sätt. 

Anita: Den specialiserade öppenvården kommer få en annan roll i det nya. 

 

11. Rapport från respektive huvudman 

 

Bigitta:    

Vi har haft en brand på akuten på Mora lasarett och det var tur att det inte blev värre. Ingen 

blev skadad. Hela lasarettet hade kunnat börja brinna.  

På måndag invigs helikopterplattan även om den redan använts en tid. Den fungerar väldigt 

bra. Det är i genomsnitt tre ”skarpa” utryckningar/dygn. 

När det gäller sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 så kommer det att vara en 

nationell organisation från och med måndag. Då kan man svara precis var som helst i Sverige 

detta för att man ska kunna får svar snabbare. Det blir ”skarpt läge” från och med i höst. 

 
Lars:   

Vi bygger en ny skola och den växer. Just nu inhandlas möbler. Skolans ledningsgrupp har 

nyligen under två dagar besökt Skolverket i Stockholm. Älvdalens kommun är en av 30 

kommuner som tagit emot många nyanlända. Vi kommer att under maj månad söka pengar 

hos Skolverket för att utveckla ledningsgruppen. De ska användas till utbildning i att ta 

snabbare beslut, för att det ska bli bättre för de nyanlända. Även Högskolan Dalarna kopplas 

in för att bistå med detta. 

SYV-verksamheten/elevhälsan har vi också sökt pengar för.  Pengarna ska användas till att 

förbättra för nyanlända och barn med annat modersmål. Gäller också förskolan. 

Skolverket menar att detta kommer att leda till förbättringar för hela skolverksamheten inte 

bara för de nyanlända. Detta ska pågå under tre terminer och förväntningarna är att arbetet 

ska kunna fortsätta även efter projekttidens slut. 

Vi har även sökt pengar för att utbilda personal i hur man bemöter elever som varit med om 

trauman. 
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Stefan:   

En reflektion är att elevhälsan har blivit bättre och att vi har föräldrautbildningar men barnen 

mår ända sämre. 10 % mår dåligt.  Vi ska fokusera på de 90 % som mår bra också så att de 

fortsätter att må bra. Hur ska man stimulera barnen i skolan?  

Kommunledningen flyttar just nu in i nya lokaler till ett så kallat aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Samtliga förvaltningschefer och fastighetsbolagets vd tar plats där. Vi gör det för att få bort 

”stuprören” som omorganisationen skulle ta bort men som den inte gjorde. Tanken med 

arbetssättet är att vi ska kunna lösa akuta frågor i vardagen och inte i ledningsgruppen. Där 

ska vi istället hinna med de strategiska frågorna så att det blir kvalitet i ledningsgrupps-

mötena. 

 

Elisabeth:  

Rekrytering av sommarvikarier pågår. På sköterskesidan ser det bra ut och även inom individ- 

och familjeomsorgen, som nu flyttar in i nya lokaler om några veckor. Däremot är det 

bekymmersamt på undersköterskesidan. Kommunal har nu sagt ja till en vårdbiträdes-

utbildning. 

 

Carin: 

I sommar ”kör vi” som vanligt med befintlig personal. Vi söker läkare. Det är inte enkelt att 

rekrytera fasta doktorer. Vi har en anställd ST-läkare. Sjuksköterskor har vi. När det gäller 

arbetsterapeut köper vi tjänsten av Mora lasarett.  

Jag ägnar mycket tid åt rekrytering. Det är väldigt svårt att rekrytera i glesbygden. Vi är en 

liten vårdcentral som gör mycket. 

Bigitta: Vi borde rekrytera i Vasaloppstältet. Det borde vara återkommande. 

 

Anita: 

Läkarsidan ser bättre ut i Älvdalen än i Särna. Övrig personal är fullt bemannad. Psykolog 

söker vi och det är svårt att hitta. 

 

Anette: Vi söker tandläkare i Särna/Idre. Frågan tas upp på nästa möte.  

 

12. Innehåll vid kommande möte   

Återrapportering av förslaget att inrätta en mobil enhet inom ungdomsmottagningen i Mora, 

Orsa, Älvdalen, Särna och Idre.  

Camilla Mangs och Birgitta Lundqvist bjuds in. 

Det saknas tandläkare i Särna och Idre – hur ska det lösas? 

 

13. Övriga frågor         

Inga övriga frågor denna gång. 

 

14. Mötet avslutas  
Nästa möte blir i Särna den 28 september.  Några, bl. a från vårdcentralen i Älvdalen, vill 
delta via länk.  
Nästa möte efter det blir den 23 november i Älvdalen. 
 
Meddela när kallelsen kommer om ni vill delta via länk! 


