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POLITISK SAMVERKANSBEREDNING
Kommun – Landsting
Leksand

Minnesanteckningar
Tisdagen den 27 maj 2014
Klockan 13,00 – 15,00
Vårdcentralen
Närvarande
Kenneth Dahlström (C)
Lena Ryen Laxton
Agneta Ivåker
Hans Unander (S)
Lena Freijs
Lena Törnfelt
Veronica Björnestad
Liv Lunde (S)
Lena Burman Bröms (MP)
Anders Bengtsson (KD)

Ordförande i utskottet för vård och omsorg
Folkhälsoplanerare
Sektorchef vård och omsorg
Ordförande hälso- och sjukvårdsberedningen
Biträdande områdessamordnare
Verksamhetschef Leksands vårdcentral
Psykiatrin Leksand
Ordinarie landstingsrepresentant
Ordinarie landstingsrepresentant
Ordinarie landstingsrepresentant

Föredragningslista
1. Mötets öppnande: Ordförande Kenneth Dahlström hälsar välkommen och förklarar
mötet öppnat.
2. Fastställande av föredragningslista.
3. Föregående mötesanteckningar lästes upp.
4. Agneta Ivåker: Kommunen har idag ingen möjlighet att vårda patienter som är
utskrivna från specialistvård av läkare och patientens önskemål är att vårdas hemma.
Det behövs mer och bättre utbildad personal inom specialistvård. Ska kommunen
bygga upp en sådan vård eller hur ska det lösas? Frågan är lyft till Region Dalarna och
måste behandlas skyndsamt. Vem ansvarar för vad? Det viktigaste är att patienten inte
hamnar mellan stolarna utan får den vård den är berättigad till.
.
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Trygghetsplatser: Öppnat tidigare stängda avdelningar och dubbelbokat rum för att
lösa detta. Frågan är lyft till Region Dalarna. Svar från landstinget kommer på
nästa möte.
5. Rapport från folkhälsoplaneraren – Lena Ryen Laxton. Kampanj gällande barn
och ungas uppväxtvillkor, rökfria skolgårdar och stödja droginformation är fortfarande
viktig. Föräldrautbildning, friskare barn i skolan, som har med god handhygien att
göra. Denna kampanj har visat sig ge ett gott resultat. Friskare barn, personal och
föräldrar genom att använda handsprit. Kampanjen kommer att fortsätta.
Satsa mer på Missbruk hos äldre, Våld i nära relationer även för äldre.
6. Rapport från respektive huvudman
Vårdcentralen – Lena Törnfeldt
Fortfarande tuff arbetsmiljö. Halverar bemanningen under sommaren brist på läkare.
Anställt en socionom på deltid som psykolog för barn och unga. Hoppas på fin
sommar med många friska personer.
Landstinget – Lena Freijs
Lokalfrågan vid Mora lasarett ses över. En ny vårdbyggnad inom 5 – 7 år.
Permanent helikopterplatta vid Mora lasarett. Ny organisation med fyra stycken
divisionschefer för primärvård, medicin, kirurgi och psykiatri. Svårt att rekrytera
sjuksköterskor inom sjukvården. Mora kommer att ha samma bemanning som
föregående år vilket innebär minimibemanning
Kommunen – Agneta Ivåker
Hållbar hemtjänst med kunden i fokus fungerar bra.
Tryggad hemgång: Vårdplanering gällande de patienter som vill vistas i hemmet när
det gäller hemsjukvård. Bostadsanpassningssamordnare, terapeuter och annan personal
är med redan från början för att se vad som kan göras i hemmet.
Psykiatrin – Victoria Björnestad
Det finns en fast läkare, en stafettläkare och en psykolog en dag i veckan. KBT
behandling 50 % finns för de patienter som behöver. Psykiatrin har haft en stor
omsättning på personal men nu verkar det bättre. Marielle Welander ny chef för
psykiatrin. Har nyligen startat ett projekt: Missbruk.
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7. Statistik gällande utskrivningsklara dagar bifogas.

8. Innehåll vid nästa möte


Folkhälsoplaneraren



Trygghetsplatser



Statistik över utskrivningsklara dagar och betalningsansvarsdagar



Rapport från respektive huvudman



Region Dalarnas svar på frågan ang. palliativ service i kommunen.

9. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Nästa möte den 16 september kl. 13-15 Plenisalen, Leksands kommunhus.

Bilaga utskrivningsklara dagar

