
1 (6) 
 

Älvdalen       

Politisk samverkansberedning 

Minnesanteckningar 

 

Dag:  Torsdag 28 september 2017 

Tid:  09.00 – 11.15 

Plats:  Särna vårdcentral, Särna 

 

Närvarande:  

Peter Egardt (s) Kommunalråd 

Anders Björklund (s) Ordförande i barn- och utbildningsutskottet   (via länk från vård-

centralen i Älvdalen) 

Maria Särnblad Verksamhetschef/MAS Vård- och omsorgsförvaltningen 

Lars Lisspers Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen (via länk från 

vårdcentralen i Älvdalen) 

Lina Håmås  Folkhälsoplanerare 

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

Mari Rustad (s) Hälso- och sjukvårdsberedningen 
Lena Freijs  Områdessamordnare 
Margareta Björneby  

Östensson  Distriktssköterska vårdcentralen Särna 

Anita Nääs Verksamhetschef vårdcentralen Älvdalen (via länk från vårdcentralen i 

Älvdalen) 

Birgitta Lundqvist Hälsostödjare till ensamkommande barn och ungdomar (via länk från 

vårdcentralen i Älvdalen) 

Lena Dahlquist Sekreterare 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Peter Egardt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

 

2. Fastställande av föredragningslista 

Samverkansberedningen beslutar att fastställa föredragningslistan för 

mötet med tillägg av två övriga frågor: 

 anhörigstöd och 

 busstrafiken till Mora lasarett. 

 

3. Minnesanteckningar från föregående möte 

Minnesanteckningarna från föregående möte gicks igenom och lades till 

handlingarna med några kommentarer: 

 När det gäller den samordnade missbruksvården ska avtalet 

revideras inom kort. 

 Peter: Hur är det med tandläkarsituationen? 

Bigitta: Det är ett möte i tandvårdsnämnden nästa vecka om det. 

Det finns ett mobilt team.  Jag vet inte så mycket mer just nu. 

Uppdraget de har är barn och unga i första hand.  
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  Peter: Det är svårt att ha en bra tandvård för befolkningen just nu. 

 

4. SBU- samverkan barn och unga 

Ungdomsmottagning  

Lina: På föregående möte sa vi att Camilla Mangs skulle bjudas in.  

Lena: Jag har varit i kontakt med henne. Det finns ett grundmaterial för 

ungdomsmottagningen framtagen och den processen fortsätter. Man har 

rekryteringsproblem just nu. På grund av det har arbetet stannat av. Ett 

”nytag” behövs. En projektgrupp inom landstinget arbetar med att få till 

en bra ungdomsmottagning. 

Anita: Elevhälsan har dragit tillbaka sin kurator från ungdomsmottag-

ningen. Kuratorn finns tillgänglig på distans i mån av akuta ärenden. 

Lena: Ungdomsmottagningen vacklar om det inte finns en kurator. 

Lars: Kuratorn finns, men på distans. 

Anita: Det är inte bra att kuratorn har olika roller eftersom hon också 

arbetar på skolan. 

Önskvärt vore att ha en extern. Kanske har socialtjänsten någon? 

Bigitta: Kan kommunen titta över detta så att det finns någon person som 

inte arbetar med myndighetsutövning? 

Lars: Det är ett problem att hon ”sitter på två stolar”. 

Peter: Vi får hitta en annan lösning i kommunen.  

Lars och Peter tar med sig frågan till nästa möte. 

 

Lars: Jag ska vara med som representant för Dalarnas kommuner i 

projektet ”Barn- och ungas psykiska hälsa” som Ulla Allard driver.  

 

SBU 

Lina: Polsam är det politiska forumet och styrgrupp för SBU. Det finns nu 

en halvårsrapport framtagen. Bifogas minnesanteckningarna.  

Konsultationsteamet inom SBU träffas en gång per månad.  BUP och 

habiliteringen deltar två gånger/termin.  

Den 7 november blir det en halvdagsutbildning för styrgruppen och 

konsultationsteamet utifrån utvecklingsbehov och enkätsvar.  

I oktober är det författarbesök för familjenätverket av författaren Ritta 

Jacobsson som skrivit boken ”Han kallar sig Esmeralda” om barn och 

internet.  

I februari -18 blir det en föreläsning om barn, sorg och kris. 

 

BUP 

Peter: Hur är det med bemanningen hos BUP? Är det långa väntetider? 

Kan behövande få hyfsat stöd när hälsan vacklar? 

Birgitta Lundqvist: Det fattas en psykolog och behandlingspersonal. Det är 

mycket svårt att få tid. 

Lena: BUP har problem i hela Sverige. Olika insatser görs för att stärka 

upp. Basen är ju ändå skolhälsovården och primärvården. 

Anita: Det fungerar bra just nu, men fortsätter det så kan det bli problem. 
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5. Hälsostöd till nyanlända och asylsökande   

Birgitta Lundqvist berättar att hon hösten 2016 gick en ledarutbildning för 

att kunna hålla hälsostödsgrupper med nyanlända och asylsökande. 

Tanken är att utbildningarna ska fungera som hjälp till självhjälp och 

deltagarna ska bland annat lära sig att prata och lyssna på varandra.  

Grupperna ska träffas fem gånger och det handlar om hur flykten kan ha 

påverkat hälsan, hur de haft det i hemlandet, om stress och sömn men 

även om de har eller inte har kontakt med sina föräldrar. Andra ämnen är 

kunskap och egenvårdsråd kring hälsofrämjande kost och motion. En del 

äter bara en gång per dag. De måste lära sig att äta flera gånger per dag, 

för hälsans skull. 

Sista delen i träffarna handlar om tobak, alkohol, narkotika och vård-

centralens roll. Det är viktigt att de får kännedom om de olika 

professionerna som finns på vårdcentralen och att de inte alltid behöver 

träffa en läkare t ex när prover ska tas. 

Birgitta tar också in frågan om sex och samlevnad i kursen och visar dem 

ungdomsmottagningens hemsida på nätet. 

 

Birgitta började arbeta med en grupp ensamkommande ungdomar på 

Dalgatans HVB-hem förra veckan. 5 deltagare kom. Utbildningen pågår 2 

timmar per gång. 

Vid första träffen gör man en skattning på deltagarnas mående och vid 

sista träffen gör man en motsvarande skattning. 

Birgitta har också deltagit i en utbildning i ”Teaching Recovery 

Techniques” (TrT) som riktar sig till personer som upplevt krig eller 

katastrofer. Kursen är på 5 x 2 timmar. Deltagarna får lära sig strategier 

för att kunna förhålla sig till det som de varit med om, hantera vardagen 

och må bättre. Metoden har använts mycket på överlevande från Utøya. 

Birgitta vill även komma igång med dessa kurser. 

Birgitta arbetar åt landstinget, fördelat på 30 % i Orsa och 30 % i Älvdalen. 

 

6. Finsam 

Mail från Gunnar Olsson till dagens möte: 

 

Nationellt: Annika Strandhäll vill gärna se en breddning av samordnings-

förbundens verksamhet. Det som nämnts är bland annat att Finsam i 

framtiden ska kunna arbeta med uppdrag i de lägre åldrarna (barn från 

förskoleåldern och uppåt) samt ett utökat åtagande när det gäller 

”nysvenskar”. Till det ska eventuellt extramedel tilldelas.  

 

Regionalt: Samordningsförbunden i Dalarna har gemensamt finansierat en 

förstudie, ”ROSAB”. Den handlar om rehabilitering av offentligt anställda 

(jmf Galaxen som finns för utslitna byggnadsarbetare). Förstudien 

kommer att vara klar under 2017. Nästa steg är att ett pilotprojekt, 

kommer att startas (troligen augusti 2018). Piloten kommer att drivas som 

projekt med Finsam Falun som projektägare och kommer att omfatta 

Falun, Borlänge och Lt Dalarna. Målet är att verksamheten ska vara igång 

som ett fristående AB senast 2020 och då helfinansierat/ägt av stat, 
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landsting och kommuner. I dagsläget rör det sig om minst 200 personer 

årligen, främst kvinnor, i offentlig anställning i kommun eller landsting i 

Dalarna, som berörs.  

 

Lokalt: Arbetet med namnbytet och utveckling av arbetssättet från 

beredningsgrupper till ”En dörr in” (EDI), fortsätter. Det är inget arbete 

som Finsam leder eller styr, men som vi delvis är med och finansierar 

(främst genom konferenser, arbetsträffar och kompetensutveckling) efter 

beslut i LSG. Coaching teamet, som Finsam finansierar kommer att vara 

ett av verktygen i EDI. 

Av de som skrivs ut från coaching teamen, som Finsam finansierar, går 

många till egenförsörjning (arbete, studier eller arbetssökande). 

För 2016 är siffrorna: Riket: ca 30-35 %, Länet ca 45-50 %, Norra Dalarna 

42 %. Notera att det är deltagare som ansetts vara i stort sätt färdigut-

redda. 

 

7. Psykisk hälsa 

Lena: Psykiatrin kan inte vara med idag. Inget att rapportera. 

 

8. Social hållbarhet 

Lina: Rapporten från Johan Hallberg (projektledare på uppdrag av Region 

Dalarna och anställd av Landstinget Dalarna) som skulle med på dagens 

möte är inte klar. Den handlar om hur man ”tar tempen” på den sociala 

hållbarheten.  

 

I augusti bjöd Högskolan Dalarna in till en konferens på temat ”Hur tar vi 

steget från akademi till praktik?” inom ramen för ”Samling för Social 

Hållbarhet Dalarna”. Temat  var kunskapsbaserad praktik. Hur vet vi att 

det fungerar och att vi gör rätt saker? Ofta saknas forskning på dessa 

områden, de är så komplexa. Kommande konferens kommer att ta upp 

metoder för målstyrning, uppföljning och analys. Var får vi ut mest av 

satsade pengar? SKL deltar liksom Umeå och Uppsala universitet. 

 

9. Samverkan vård och omsorg 

Lena: När det gäller den nya betalningsansvarslagen så är tanken med den 

att samverkan mellan parterna ska bli bättre. 

Hur betalningsdelarna ska se ut är också något vi ska komma överens om. 

Det finns ett förslag lämnat till Region Dalarna. Avtal ska ut till 

kommunerna för underskrift.  

I arbetet ingår också att ta fram riktlinjer för hur vi ska samverka. 

Riktlinjerna ska se likadana ut för alla kommuner.  

 

Den 4, 11 och 19 oktober blir det workshops för verksamheterna som ska 

jobba med detta. Den blir även en dag för socialtjänsten i november.  

Det är ett nytt samarbetssätt som ska införas. Första tiden behöver vi visa 

ödmjukhet och förståelse för varandra. Det gäller personal liksom 

politiker. Redan när en person kommer in till lasarettet ska man inleda 

bistånds-bedömningen.  
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Maria: Man måste bli snabbare på att ordna allt runt omkring. 

Peter: Kommunerna har olika geografi och förutsättningar. Hur ser det ut 

på vår vårdcentral och med kommunens resurser? Hur jobbar vi? 

Maria: Enligt de övriga medicinsk ansvariga sjuksköterskorna i länet fungerar det bättre i de 

små kommunerna. Däremot är jag orolig över läkartillgången i Särna och Älvdalen.  

Lena. Ofta fungerar det bättre i de små kommunerna. Våra sjukhus arbetar mot 15 

kommuner därför måste riktlinjerna se lika ut. 

Peter: Kommer det att fungera nu i januari? 

Lena: Ja, det tror jag. Ett förbättrat arbetssätt tar tid. Viktigt att alla börjar prata med 

varandra. 

Mari: Det är bra med ytterligare tillfällen att mötas, förutom workshopen. Man ska visa 

intresse för varandra.  

Maria: Är ni i Särna med på workshopen? Jätteviktigt. 

Margareta: Jag undersöker det. 

Lena: Ekonomin lyfts ”från golvet” till en annan nivå, det är också en förutsättning för att det 

ska gå bra.  

Anita: När kommer riktlinjerna? 

Lena: Någon gång i december eller januari. 

Maria: Det är viktigt att man följer riktlinjerna, annars blir det kontroverser. Vi måste sitta 

ned och prata igenom dem lokalt, så att vi är överens om tolkningen. 

Peter: Patienter får inte hamna mellan stolarna. 

Peter: Skatteväxling? 

Lena Utvärdering startar i dagarna. KPMG har fått i uppdrag att titta på verksamheten för de 

mest sjuka äldre. 

 

10. Rapport från respektive huvudman 

Bigitta: Det var ett möte i landstingsfullmäktige i måndags. Där 

behandlades bland annat en ansökan till regeringen om att bilda en 

region Dalarna. På valsedlarna kommer det även fortsättningsvis att stå 

landstinget. 

Budgeten för landstinget som helhet ser bra ut just nu. Däremot går 

kirurgen i Falun med underskott liksom tandläkarna.  

Häromkvällen var det möte med patientrådet i Särna. Inom kort kommer 

det att bli en temakväll med inriktning samer. De finns nu också 

representerade i patientrådet. Inom psykiatrin arbetar man just nu med 

samer och deras psykiska hälsa. 

Patientrådet i Älvdalen letar ny ordförande.  

 

Lena: På Mora lasarett pågår många ombyggnationer just nu. Det finns en 

ny fastighetsutvecklingsplan. För närvarande byggs en del av ett gång-

stråk. Det finns nu förslagshandlingar för en ny mottagningsbyggnad som 

bland annat ska innehålla Mora vårdcentral och en ny ambulansstation. 

Det har varit en del kortvariga överbeläggningar i Mora i sommar. Vi har 

personalbrist året runt. Det blir kostsamt på grund av de extra 

ersättningar personalen får. Det finns budget för anställningar men inte 

personal att anställa. 
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Anita: VI har klarat oss utan hyrläkare men nu ska två AT-läkare ut på 

fortsatt utbildning och vi kommer att ta in hyrläkare under hösten och 

vintern. Det ser bra ut framöver när läkarna är färdigutbildade.  

 

Margareta: Stafettläkare ska tas in. Stig-Arne jobbar ibland. Det är ganska 

bra bemannat i Särna.  

 

Maria: Det är samma problem med bemanningen överallt. Det har varit ett stort tryck på 

hemtjänsten i sommar. Ordinarie personal har fått gå in på kvalificerad övertid. Dyrt och 

slitsamt. Svårt att hitta undersköterskor och svårt att få personal att arbeta hela perioder. 

Sjuksköterskesidan har fungerat tack vare att pensionärer gått in och vikarierat. 

 

Lars: Det är svårt med ekonomin inom barn- och utbildningsförvaltningen, vilket kan få 

konsekvenser i vår organisation. Anställningar läggs på is. Samtal pågår om att samordna 

skolläkarsidan med Mora. Elevhälsan är pressad just nu. Vi har inte de resurser som vi skulle 

behöva.  

När det gäller rekrytering har vi aldrig haft så bra förutsättningar när det gäller 

behörigheterna hos lärarna som nu. Det har ökat stadigt i vår kommun, men det gäller att 

behålla personalen över tid också.  

Anders: Det var en intressant diskussion i gymnasienämnden häromdagen. Ungdomar väljer 

inte i så hög grad utbildningar inom vård och omsorg som vi skulle önska. Däremot finns ett 

intresse att söka till vård och omsorg via Kom Vux. Vilket det tyvärr inte finns pengar till. 

Många är också intresserade av att få testa yrket och praktisera innan man går in i en 

utbildning. 

Lena: En praoverksamhet för de som går på högstadiet har landstinget startat upp för 2 år 

sedan. Vi vill genom praon visa att det finns många professioner på landstinget. Vi måste visa 

vilka möjligheter som finns. 

Peter: Diskussionen bör tas i gymnasienämnden.  

Bigitta: När det gäller undersköterskor bör man titta igenom utbildningen så att den breddas 

både till landsting och till kommunal verksamhet. 

När det gäller elevhälsan kanske man kan samverka med Mora och Orsa apropå de 

professioner som ska in i elevhälsan? 

 

11. Innehåll vid kommande möte 

Mari efterlyser information om anhörigstöd. Maria får i uppdrag att bjuda in 

anhörigstödjare Annelie Berglund och Lenita Hahlin till mötet den 23 november. 

 

12. Övrig fråga 

Bigitta: 

Det är mycket besvärligt att ta sig till Mora lasarett med buss både för patienter och 

anställda då vissa busslinjer inte kör ner till lasarettet utan stannar uppe vid vägen. 

Diskussioner om detta pågår med landstinget och Mora kommun.  

Frågan finns också med på Dalatrafiks agenda.  

 

13. Mötet avslutas  
Nästa möte blir den 23 november i Älvdalen. 

 


