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Ambulanssjukvården
Ambulanserna är bemannande med sköterskekompetens, ibland även specialistsköterska.
Dalarna har minst andel döda i hjärtinfarkter som ambulansen hinner hämta och som behandlas på sjukhus.
Kardiologerna är mycket intresserade och tar ambulanssjukvårdens kunskaper och insatser på största allvar.
Kardiologerna ger fortbildning till ambulanssjukvårdarna när nya behandlingsresultat blir aktuella.
Höftspåret gör att det tar 11 minuter i snitt i Falun innan patienten finns på vårdavdelningen
Samarbete mellan kommun och ambulanssjukvården har utvecklats positivt. Man försöker hitta möjligheter så att
geriatriska patienter kan få vård inom kommunen, istf. att hamna på sjukhus. Kerstin Sandgren och
ambulanssjukvården fortsätter det utvecklingsarbetet. Utvärderingar visar att cirka 30 % av de patienter som körs
till sjukhus hade kunnat behandlas inom hemsjukvård och/eller primärvården.
Ambulanssjukvården är oftast den inledande länken i den akuta vårdkedjan.
Allmänheten har högt förtroende för ambulanssjukvården. Lättambulansens roll kan behöva marknadsföras mer så
att befolkningen får mer kännedom om dess verksamhet. Lättambulansen avlastar ambulansen som kan prioriteras
till mer akuta körningar.
Viktigt att komma ihåg att ambulanspersonalen också kan göra en första bedömning i hemmet. De behöver inte ta
med patienten till sjukhuset utan att vården kan ges i närheten av hemmet.
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Vårdbegäran – ambulanspersonalen gör en bedömning. De kontaktar kommunen och gör vårdbegäran där. 1177
och kommunal hemsjukvården har samarbete. Ambulansens utrustning gör att hemsjukvården och
ambulanssjukvården tillsammans gör bedömning i hemmet och utifrån resultat beslutas om transport eller inte.
Läkarkonsult från primärvården viktig del vid beslutstagande.
En del ärenden blir sociala konsulter. Dilemman med sekretessen inom landstingsvården respektive inom sociala
sektorer. Orvar påtalar primärvårdens stora roll kring de patienter som får många besök av ambulanssjukvården.
Dokumentationen om vårdplaner och hemtjänstens insatser kanske behöver vara mer tillgängliga
ambulanssjukvården. Hans initierar arbetet med att se över rutinerna med ambulansbesök i hem.
Hur kan vi göra när personer inte samtycker för vård?
Kommunen ska inte ringa ambulans för bärhjälp.
Föregående minnesanteckningar
Psykolog anställs från 1 januari 2015 för att arbeta med första linjens psykiatri. Det blir halvtid i Vansbro och halvtid
i Malung.
Folkhälsan
Funderingar från elevboendet 744:an om hur de kan upptäcka narkotika.
Spice finns i kommunen. Stickor för spice-tester finns idag på ÖVP. Kanske bör de även finnas på vårdcentralerna,
frågan om det tas vidare. . Hur arbeta vidare?
Ska det anordnas föreläsningar eller ges information på annat sätt? Folkhälsosamordnaren kontaktar ÖVP, Vc:n,
BRåMS, Soc för att arbeta vidare. Viktigt med information till ungdomar, vad de ska göra när kompisar flippar ur.
Missbrukssamordnare finns i landstinget.
Resultatet från landstingets undersökning ”Hälsa på lika villkor” kommer att redovisas i mitten av december.
Resultatet kan komma att användas när nästa folkhälsopolitiska program ska tas fram.
Öckerömodellens resultat för 2010-2014 bifogas i bilaga.
1177 - Sjukvårdsupplysningen
Information om 1177:s verksamhet behöver spridas. Informationen kan finnas synlig på hemsidor.
Förslag att det görs en gemensam annons i Malungsbladet. Lena Freijs kontaktar 1177 och återkommer med
besked till Eva.
Respektive huvudman
ÖVP
En skötersketjänst försvinner. Halvtidsläkare slutar vid nyår. 75% hyrläkare kommer att finnas
Besöksantalet stiger.
Landstinget
Sköterskebrist leder till nerdragning på vårdavdelningar. Sköterskebristen finns i hela landet.
Arbetar så de utskrivningsklara patienterna ska kunna vårdas på hemorten. Fem dagar kan den utskrivningsklara
patienten vara kvar på vårdavdelningen innan debiteringsansvar för kommunerna infaller. Lena visade statistik på
utskrivningsklara patienter som ligger kvar på vårdavdelningar.
Nybyggnationer på Mora lasarett inleds troligtvis under 2016.
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Malungs VC
Troligtvis med ett litet plus i ekonomin. Fasta doktorer, inga stafettläkare. Hög belastning på mottagningen. Många
patienter kommer från slutenvården vilket gör att man inte kan ta emot nybesökare så snabbt som det är önskvärt.
Enhetschef Eva Lissdaniels återkommer till sin tjänst i Malung.
Första linjens psykiatrin ska startats 1 januari. Lokal saknas just nu.
Risk- och missbrukssköterska finns på 25 %. Patienter och även deras anhöriga börjar höra av sig till henne.
Primärvården kommer att arbeta mer det risk- och missbruk.
Asylboendet på Skinnargården – Orvar letar sköterskor. Helst heltid, 50% Vansbro och 50 % Malung. Hälsosamtal
ska genomföras. För barn behövs även andra insatser.
Kommunen
IFO – rekryterar enhetschef och socialsekreterare.
Stort underskott inom sociala.
Hemtjänsten och boendestöd – gör mer saker än de som finns i uppdraget. Hemtjänsten ska bli mer restriktiv och
följa beslutet som kommer från biståndshandläggare.
Boendestöd – mer uppdragsstyrt.
Förändringar i dessa uppdrag får gå via enhetschef.
Kerstins arbete med verksamhetsutredningen inom äldreomsorgen beräknas bli klar i mars.
Anneli Pettersson kommer att vara kvar på 60% till 30 juni 2015.
Mötestider 2015 kl. 10-12 i vårdcentralens konferensrum
 9 mars
 11 maj
 14 september
 30 november
Innehåll på kommande möten
Habiliteringen inbjuds till något av första mötena
1177 – uppföljning
Verksamhetsutredningen, kommun – 9 mars
Övriga frågor
Rehabbassängen – dags för renovering innan den går sönder. Bassängen används inte så mycket i primärvården.
Bassäng på Mora lasarett.
I Vansbro används det kommunala badet. Känns inte aktuellt i Malung att använda Skinnarbadet.
Utredning pågår i landstinget om lokaler.
Förslag att man ser över bassängens nyttjandegrad och behovet i kommunen. Förhoppning om att bassängen ska
finnas kvar.
Samarbete med kommunen missbruk
Rutiner vid akuta händelser kring missbruk ska ses över.
Avslutning
Tack för den gångna mandatperioden!
Ola Olin, Tom Martinsson och Hans Unander slutar.
Polsam är en viktig länk mellan kommun och landsting
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