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Politisk Samverkansberedningen
Kommun – Landsting

Vansbro
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Dag

Måndag den 17 mars 2014

Tid

Kl. 09:00 - 12:00

Plats

Vansbrorummet, Medborgarhuset

Närvarande:
Per-Anders Westhed
Torsten Larsson
Hans Unander
Bengt Thorén
Sigvard Axbom
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Ordf Hälso- och sjukvårdsberedningen
Ordinarie landstingsrepresentant
Ersättare landstingsrepresentant

Elisabeth Rooth Eriksson
Mia Johansson
Maria Englund
Lena Freijs
Matts Lindgren p. 4,8,9,11

Kommunchef
Folkhälsoplanerare
MAS/tf Vård- och omsorgschef - sekr
Områdessamordnare Norra/Västra
Verksamhetschef Vansbro vårdcentral

1. Mötets öppnande
Torsten hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.
Presentationsrunda.
2. Fastställande av föredragningslista
Tillägg under övriga frågor: Information Dalatrafik,
Landstingsrepresentant i POLSAM, KPR, KHR välfärdsråd.
Ungdomsmottagning.
P. 6 skjuts upp till nästa möte pga att statistiken inte är klar.

sida 1

Maria Englund
3. Föregående mötes minnesanteckningar godkänns
4. Distriktssköterskemottagning Nås
Distriktssköterskemottagningen är för närvarande öppen en dag
varannan vecka. Bemanningen är en sjuksköterska, en
undersköterska och en sjukgymnast.
Hyra 68 000, Övriga kostn ca 40 000 (laboratorieutrustning, datorer,
städ, transporter). Rådgivning läkare ej tillgänglig, bättre utrustning
på mottagningen i Vansbro. Svårigheter att bemanna särskilt vid
frånvaro. När mottagningsarbetet sker i Vansbro är det statistiskt
sett mera effektivt, produktivt.
Mottagningsverksamheten ingår i vårdcentralens uppdrag i
hälsoval. Inga förändringar planerade i dagsläget
Kommunens förvaltning och VC undersöker i samverkan alternativa
lokaler inom kommunens verksamheter i Nås.
5. Rapport folkhälsoplanerare
Uppföljning av folkhälsostatistik nationellt, hälsa på lika villkor
Information kring satsningen Sundare barn – övervikt, fetma hos
barn, mat och motion. Tillfälle 23 september med utbildning
gentemot profession och kvällstid gentemot allmänheten och
föräldrar.
Föräldrastöd – strategi för föräldrastöd i samverkan under
utveckling.
Öckeröprojektet avslutat. En policy för folkhälsoarbetet vad gäller
ungdomars alkoholanvändning fastslaget. En uppföljning pågår.
6. Statistik psykisk ohälsa – nuläge – skjuts upp till nästa möte
7. Styrdokument Polsam
Förslag till styrdokument framtaget. Mötet godkänner dokumentet
som gällande med följande revideringar:
I Syfte – ”för befolkningen i Vansbro kommun”
I slutstycke - Kallelse skickas senast 7 dagar före mötet. Lena
Freijs reviderar dokumentet enligt beslut.

sida 2

Maria Englund
8. Rapport från respektive huvudman
Landstinget
SKL ser för närvarande över betalningsansvarslagen gällande
utskrivningsklara för en eventuell revidering. Statistik för Vansbro
kommun visar att man under 2013 en period på grund av brist på
särskilda boendeplatser hade många dagar med utskrivningsklara
patienter.
Svårigheter att rekrytera läkare och sjuksköterskor som leder till att
alla vårdplatser inte alltid kan vara öppna inom slutenvården.
Världshälsodagen planeras det öppet hus och föreläsningar på
Mora lasarett.
Parkeringen Mora lasarett är numera avgiftsbelagd.
Landstinget lokalt – Bemanning av läkare fullbemannat från april,
ingen brist på sjuksköterskor.
Kommun
Ekonomi – övergripande är resultatet för 2013 positivt och
kommunen närmar sig en ekonomi i balans.
Myrbacka skola och brandstation pågående investesringar. Nästa
stora investering är Söderåsens äldreboende.
Plankommitté ska se över strandskyddsreglernas tillämpning.
Medborgardialog utvecklas inom projektet Utmaningen.
Utveckling av sysselsättningsverksamhet i samverkan mellan olika
aktörer pågår..
Anhörigsamordnare – ny tjänst inom vård- och omsorg, med
uppdrag att utveckla anhörigstödet till närstående till personer med
svåra sjukdomar och funktionshinder. Rekrytering pågår.
Bättre liv för sjuka äldre- prestationsersättning.
Utbildningssatsningar och utvecklingsprojekt inom området ”mest
sjuka äldre” planeras under året med hjälp av
prestationsersättningen.
Ensamkommande flyktingbarn - Det finns avtal om mottagande och
det planeras att mottagande ska kunna ske i juni.
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9. Innehåll vid kommande möte


Statistik psykisk ohälsa



Drogvaneundersökningen

Meddela Lena övriga punkter innan kallelse går ut.
10. Övriga frågor


Ungdomsmottagningen
Man har i länet gjort en översyn av hur ungdomsmottagningarna
är organiserade och planerade.
Förslag till ett gemensamt samverkansdokument för likartad
ungdomsmottagningsverksamhet i Dalarna. Arbetet är lämnat till
Region Dalarna och ska upp i välfärdsberedningen.





Landstingsrepresentant i POLSAM - Patrik Andersson ersätter
Anders Edlund som avsagt sig. Ersättare för Anders Edlund i
KPR, KHR och välfärdsrådet beslutas på annat sätt.
Information kring Dalatrafik

11. Utvärdering av mötet
Sammantaget är mötets deltagare överens om att detta
samverkansforum är viktigt och att det är positivt att man identifierar
områden där man genom samverkan kan bibehålla god service för
befolkningen. Konkret exempel på det är att dagens möte ledde till
uppdrag att se över möjligheten till samlokalisering för
distriktssköterskemottagningen.
12. Mötets avslutning
Nästa möte 19 maj.
Torsten förklarar mötet för avslutat.
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