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___________________________________________________________
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av föredragslista
3. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar till handlingarna.
4. Rapport från folkhälsostrateg Irene Sturvé
Senior mässan 55 + blev en stor succé. Ca: 500 besökare var på plats och
föreläsningarna på kulturhuset var fullbokade.
Irene undrade vart man får tag i statistiken hur många fallolyckor det har
varit. Annelie Granath, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) kan ge den
informationen.
Koppjärk har startat en gymnastikgrupp på 9 personer för + 85 år.
5. Filmvisning ”Blånader och silverhår
Irene informerade inför filmvisningen. Diskussioner kring filmen, hur viktigt
det är med utbildning, förebyggande arbete, att sjukvården är
uppmärksammad på patienter som kommer till akutmottagningarna med
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skador som eventuellt kan ha uppkommit på grund av våld i hemmen och
nära relationer, mm.
6. Statistik utskrivningsklara
När patienten är utskrivningsklara och medicinskt färdig behandlad på
lasarettet har kommunen 5 arbetsdagar på sig att planera för hemgång och
vad som ska ske, korttids, hemtjänst, särskilt boende. Om det går fler dagar
än 5 så debiteras kommunen en avgift av landstinget. Statistiken till och med
oktober månad delades ut på mötet och läggs som bilaga till protokollet.
7. Rapport från respektive huvudman
Vårdcentralen Rättvik, Maria Vågbratt:
Läkarbemanningen på VC är fortfarande låg. Det är svårt att även få stafett
läkare. Bemanningen med sjuksköterkor och undersköterskor är bra.
Anställningar av läkare till hösten är det stafettläkare som gäller.
Det är överlag lika på alla VC.
Ungdomsmottagningen har varit stängd vissa delar av sommaren.
Landstinget Mora informerade, Lena Frejs:
Sommaren på Mora lasarett har förhållande vis varit bra.
Det har varit personalbrist och färre vårdplatser.
Några av personalen tog inte ut sin sommarsemester, utan sparade den till
hösten. Sjuksköterskebristen är fortfarande stor.
Planer finns att bygga ut Mora Lasarett. Byggtiden blir ca 2-3 år.
Helikopterplatta kommer också att byggas och beräknas vara klar hösten
2015.
Elevhälsan, Britt-Marie Kullerback:
Läkare finns inte i nuläget. Önskan är att dela på en läkartjänst med någon
annan kommun. Under höstterminen har inte någon psykolog funnits
anställd.
En ny speciallärare har anställts, hon heter Gunilla Hammar.
Elevcoachning finns inte i nuläget men är tänkbart i framtiden.
Diskussioner kring samtalsmottagning för barn och unga 0-17 år. Mer
information kommer på nästa möte.
Kommunledningen informerade, Fredrik Ollén:
Det har varit en ganska lugn sommar.
Classic Car har fungerat bra.
Skolresultaten har varit bra.
Näringslivet och företagsamheten har haft god samverkan och fungerat bra.
Elisabeth Johansson, anhörigsamordnare har börjat en utbildning den 20
oktober som hörselinstruktör.
Dalatrafik har inte fungerat efter den nya organisationsförändringen och fått
mycket kritik för det. Det fungerar kanske i städerna men inte på
landsbyggden.
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Socialförvaltningen informerade, Anna-Lena Hållmats Bergvik:
Samverkan med primärvården fungerar väldigt bra. Det finns samverkan med
olika grupper såsom barn och ungdomsgrupper, föräldragrupper,
familjebehandlare, missbrukargrupper, öppenvården psykiatrin och
hemsjukvården.
Samtal och diskussioner om familjecentralen som är i planeringsstadiet.
MVC, BVC, öppna förskolan och IFO är de 4 instanser som ska samverka,
Centralen ska fungera neutralt både politiskt och kyrkligt. Anders Bengtsson
från Gagnef informerade hur familjecentalen fungerar där.
Öppenvården-psykiatrin:
Informationen utgår ingen närvaro.
9. Innehåll vid kommande möte
Samtalsmottagning för barn och unga 0-17 år.
10. Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.
Nästa Polsam 5/12 - 2014 kl. 09.00-12.00 Insikten, Hedslund

