Polsam, Malung-Sälen den 10 mars 2014
Närvarande:
Kurt Podgorski
Ola Olin
Carina Albertsson
Sofia Söderström
Maria Ståhl
Kerstin Sandgren
Eva Malmqvist
Torbjörn Martinsson
Robert Hagström
Tom Martinsson
Sigvard Axbom
Monica Björseth
Matts Lindgren
Lena Freijs
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1.

Mötets öppnande

2.

Fastställande av föredragningslista

Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Tf Socialchef
MAS
Folkhälsosamorodnare Malung-Sälen kommun
Skolchef
Ordinarie landstingsrepresentant
Ordinarie landstingsrepresentant
Ersättare landstingsrepresentant
Tf verksamhetschef Vc Sälen-Lima
Verksamhetschef Vc Malung
Områdessamordnare

Godkändes med tillägg av punkter på under Övrigt

3.

Föregående mötesminnesanteckningar

Behovet av medicinska sekreterare kvarstår. Kommunala vuxenutbildningen kan bara erbjuda kursen på
gymnasienivå vilket inte ger full behörighet, vilket för att den ordinarie utbildningen på högskolan Dalarna är att
föredra.

4.

Folkhälsa

Hälsa på lika villkor – enkät som i år går till 1 800 innevånare i varje kommun i Dalarna.
Föräldrakursen ABC, Alla Barn i Centrum, innehåller bara fyra träffar ABC kommer att delvis ersätta Föräldrakomet.
Första ABC startar i börjar av april.
Intresset av lokal utbildning i motiverande samtal var lågt. Förslag att frågan ställs till IFO.
Barns övervikt - Landstingets avdelning för hälsofrämjande meddelar landstingets barnhälsovårdsenhet kommer
tillsammans med oss att erbjuda några vårdcentraler extra stöd att komma igång med det som de tycker behöver
göras. Fokus ligger för närvarande på de små barnen.
Arbete mot narkotika föreslås bli ett av arbetsområdena för BRåMS. Det tycks finnas relativt mycket narkotika i
kommunen.
Malung-Sälens kommun deltar i länssatsningen Utmaningen för att skapa rökfri skolgård innan sommaren.
Drogvaneundersökningen enligt Öckerömodellen, Alla överens – Ingen under 18 år ska få tag på alkohol, kommer
att genomföras i samband med höstens skolstart. Resultatet redovias på föräldramöten.
Föreläsningen ”Anabola steroider – Ett riskbruk med Tommy Moberg planeras den 21 maj. Eva skickar förfrågan till
skola, vården och socialförvaltningen om intresse för den.
Landstinget Dalarna har en aktivitetsguide på hemsidan. Där finns information för personer som fått fysisk aktivitet
på recept. Fråga till vårdcentralerna om de är intresserade av att kunna ge information om lokala träningsaktörer.
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Planeringen om Hälsoveckan har inletts tillsammans med de tre övriga kommunerna. Hälsoveckan sker vecka 36

5.

Ungdomsmottagning, Mina Back

Landstinget samordnartjänst för ungdomsmottagningen fortsätter
Ungdomsmottagning, UM, finns i alla Dalakommuner. Policyprogram finns för UM. Tydligare och gemensam
organisation behöver ske i Dalarna. På UM ska det finnas barnmorska, kurator och läkare, inkl. medicinsk ansvarig.
Samverkan mellan kommun och landsting ska finnas. I Malung-Sälen finns barnmorska, sköterska, kurator och
läkare. UM i Malung hade öppet sommaren 2013, något som var uppskattat.
Huvudmannaskap, samverkan, baskompetens, tillgänglighet, åldersgräns, resursfördelning, chefsskap mm. har
diskuterats. En sammanställning är skickat till kommuner och lokala vårdcentraler. I Malung-Sälen är det
vårdcentralen i Malung som är huvudman. Kommunen står för lokalen.
UM sker på ungdomarnas uppdrag. Önskvärt både med bokad och drop-in- mottagning.
UM bjuder in årskurs 8 elever. Kanske också att info kan ske på föräldramöten.
Hur hjälpa ungdomarna i Ungärde? Skoltid och närhet är önskvärt. Frågan har diskuterats på vc Sälen-Lima.
Skolchefen blir nya kontakten i Malung-Sälens kommun.
Samtal med barn och unga är på gång. I den verksamheten ingår UM i den så kallade. basnivån. Viktigt att tänka på
vid nätverksträffar då UM bör medverka.
I Sälen förstärker Örebros UM på uppdrag av Vc Sälen-Lima. De har utökat öppettiderna med en kväll till i veckan.
Tips! – www.umo.se, för att se ungdomarnas frågor.

6.

Rehabsamordnare

Punkten föreslagits av Hans Unander. Den återkommer

7.

Palliativa registret, Hans Wångersjö

Tanken är att alla dödsfall ska registreras. Möjligheter att nå för olika grupper, professionen och befolkning via
www.palliativ.se. Registret ska ses som ett kvalitetsmått på verksamheten och vara en dokumentation för livets sista
veckor.
Hur ser det ut i vår verksamhet?
Registering – ansvariga ska finnas i verksamheten. Registrering sker inte till fullt ut. Att skapa skalor för en del
indikatorer är svåra att få till, ex. smärtskattning. Vilken person/befattningar som registerar har betydelse för att
minska felkällor.
Brytpunktssamtal fungerar bra lokalt, men svårare när patienten kommer från lasarettet. Brytpunktssamtal innehåller
också behandling.
Synkning mellan olika register som finns i kommunen och landstinget är svårt göra just nu, så viss
dubbeldokumentation är oundvikbar för närvarande.

8.

Vårdgaranti – Lena Freijs

Lena lämnade ut statistik över hur olika kliniker klarar vårdgarantin för specialistsjukvården i Mora.
Kirurgen svårt att få till inom rätt tid. Ortopeden relativt bra, Kvinnokliniken är länsklinik men relativt bra. Medicin
relativt bra. Ögon stora svårigheter. Barn- och ungdomsmedicin är OK, Vuxenpsykiatrin – OK. Operationer – relativt
gott. Arbeten med flöden pågår.
BUP har förstärkt vårdgaranti, ska ske inom 30 dagar.
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Information om väntetider för BUP, Logoped och Habiliteringens tas upp vid nästa möte
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9.

Styrdokument Polsam

Vem som ska ha ordförandeskapet vid Polsam kan behöva tydliggöras.
Beslut: Förslaget som bifogats kallelsen antas.

10.

Rapport från respektive huvudman

Kommunen
Hemsjukvårdens organisation har setts över
Trygghetslarm – på väg att byta ut mot digitala trygghetslarm
Boendeutredning är på väg. Genomlysning av hela verksamheten.
Inlett utredning av hemsjukvården inkl. vården.
NPÖ – Nationell patientöversikt är på gång
Översyn i samarbetet mellan Barn och Utbildning och Socialförvaltning

Landsting - Malung
Bra läkarbemanning både stationära och de som är under utbildning. Svårare med sköterskor, men de nya är på
gång.
Cirka en tjänst beräknas till första linjens psykiatri. Just nu finns en person i tankarna. Färdigutredda barn och unga
kan komma tillbaka till första linjens psykiatri, men skulle ibland behöva behandlas i specialistvården. Närhet och
samarbete med skolan är önskvärd och nödvändig. Det arbetas med samverkansdokument på Region Dalarna.
Utifrån det kan lokal överenskommelse skapas senare.
Diabetes, demens, m.fl. verksamheter ska igång. Svårigheter med mindre enheter.

Landsting – Sälen-Lima
Rullar på med den bemanning som finns. Specialist saknas som bl.a. kan ge handledning till utbildningsläkare.
Byggnationerna pågår och ska vara klara vecka 46. Mottagningen flyttar ut vecka 17 för slutfärdigställande av
lokalern
Psykolog – finns numera och arbetar även med Särna. Är bl.a. BHV-psykolog.

11.

Innehåll vid kommande möte

Sköterskemottagningen i Älvdalen.
Frågan till Lena om väntetider hos BUP, HAB och Logoped
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12.


Övriga frågor
Befolkning och turister på mottagningarna i Sälen

En fråga kom upp angående lokalbefolkning som vill besöka turistläkarmottagningen i Sälen. Monica B förklarar att
det är önskvärt att lokalbefolkning (åtminstone när det inte gäller akutbesök) bör söka sig till vårdcentralen för att få
kontinuitet i sin vård då läkarna på turistläkarmottagningen inte jobbar i Sälen mer än under en mycket kort period.


Eleverum – Folkbokföring vid förlossning

Svenska föräldrars barn som föds i Eleverum får inte automatiskt svensk medborgarskap. Det gör att barnet under
en tid är statslöst tills rapport om inflyttning till Sverige skett. Föräldrar går miste om barnbidrag. Kurt Podgorski tar
med sig frågan om hur förfarandet ska kunna lösas enklare.


Duschsäng vid bassängen, vårdcentralen Malung

Kommunala handikapprådet (KHR) har önskemål om att det sak finnas en duschsäng så att bassängen kan nyttjas.
Duschsängen som finns på vårdhemmet flyttas utifrån patientens behov och kan inte stationeras vid bassängen.
Mats berättar att tillgång till och nyttjande av bassängen ligger utanför hälsoval och är inte en prioriterad fråga i
Malung. För att använda en bassäng krävs en ansvarig person som har säkerhetskunskap för badanläggning.
Lena informerar om att utredning pågår om hur och var träning i bassäng ska finnas.


Återbesökstider på vårdcentralen Malung

Pensionärsrådet har ställt fråga om återbesökstider till vårdcentralen i Malung. Malung har bästa siffrorna för
årskontroller. Satsning på kroniker och kan därför leda till att sju dagars- garantin förlängs.
Uppföljning på specialistmottagningen diskuterades.

13.

Utvärdering av mötet

Punkten stryks fortsättningsvis.

14.

Mötets avslutning

Nästa möte 26 maj kl. 10-12
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