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Måndagen den 18 maj 2015
Kl. 9:00-12:00
Vansbrorummet, Medborgarhuset

Närvarande
Torsten Larsson
Liv Lunde Andersson
Nall Lasse Andersson
Anki Enevoldsen
Elisabeth Rooth Eriksson
Lena Freijs
Mia Johansson
Elisabeth Hekkala
Matts Lindgren
Monica Frisén
Niclas Jolhammar
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Kommunstyrelsen
Ordf hälso- och sjukvårdsberedningen
Landstingsrepresentant
Landstingsrepresentant
Kommunchef
Områdessamordnare
Folkhälsoplanerare
Verksamhetschef vård och omsorg
Verksamhetschef Vansbro vårdcentral
Enhetschef Öppenvårdspsykiatrin Malung
Säkerhetssamordnare Vansbro

1. Mötets öppnande
Torsten Larsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
Vi har nya representanter och gör en presentationsrunda.

2. Fastställande av föredragningslista
Ärende 6 angående statistik psykisk ohälsa utgår.
Samverkansberedningen beslutar
Att fastställa föredragningslistan för mötet med justeringar.
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3. Föregående mötes minnesanteckningar
Inga synpunkter.
Samverkansberedningen beslutar
Att lägga föregående mötes minnesanteckningar till handlingarna.

4. Hälsa på lika villkor
Föredragning om rapporten om Hälsa på lika villkor 2014. Rapporten är
en sammanställning av resultatet på en enkätundersökning 2014 med ett
utökat urval vilket även ger ett resultat på kommunnivå. Rapporten
lämnades ut på föregående Polsam-möte.
Länsstyrelsen erbjuder kommuner stöd i arbete med ”sociala risker.”
Samverkansberedningen beslutar
Att tacka för informationen och lägga den till handlingen.

5. Suicidförebyggande arbete
Pege Andersson, utvecklingsstrateg/beredskapssamordnare, berättar hur
man i Älvdalen har arbetat med att förebygga suicid. Startade 1999 med
konferensen ”Liv och död”. Betydelsefullt var att många närvarande från
olika verksamheter och professioner Lokalt suicidpreventivt nätverk
startades. Uppföljning 2014 med konferensen ”När livet gör ont.”
Hörnstenarna i Älvdalens arbete är;
Främja hälsa, tillgänglighet och efteranalys när saker har hänt.
Kommunen har fastställt ”Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram”
och en handlingsplan med fokus på barn och familjer.
Samverkan med Försäkringskassan och förstärkt psykiatri med förbättrad
tillgänglighet har varit viktig.
POSOM-gruppen betyder mycket med stödpersoner som kan ställa upp.
Ett särskilt riktat arbete genomfördes i Drevdagen i samverkan med
psykiatrin och BUP. Möten med innevånarna och samtal kring ohälsa och
självmord.
I kommunens risk och särbarhetsanalys har självmord identifierats som
ett fokusområde.
Samverkansberedningen beslutar
Att tacka för informationen och lägga den till handlingen.

6. Statistik psykisk ohälsa
Ärendet återkommer nästa möte.
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7. Landstingets genomlysning
Med anledning av landstingets ekonomiska läge har en genomlysning i samtliga
verksamheter genomförts för framtagande av åtgärdsförslag. Ledord i arbetet har
varit hög kvalitet och god kvalitet, men servicen kommer att bli försämrad. Bland
annat har man tittat på utbudspunkter, antal vårdplatser, vårdköp, primärvårdens
roll och kompetensförsörjning.
Idag presenteras de förslag som tagits fram för landstingets politiker och i
eftermiddag lämnas besked till verksamheterna. I juni fattar landstingsfullmäktige
beslut om åtgärderna.
Psykiatrin har genomlysts tidigare där det framkommit att antalet
öppenvårdsmottagningar är högt i länet i förhållande till andra län. Ett förslag är
att mottagningen i Vansbro stängs och patienterna i Vansbro hänvisas till Malung.
Från och med v 34 kommer läkarbesök inom öppenvårdspsykiatrin ske i Mora.
Kommunen efterfrågar hur kommunen och medborgaren kommer att informeras.

Samverkansberedningen beslutar
Att tacka för informationen och lägga den till handlingen.

8. Rapport från respektive huvudman
Landstinget - lokalt

Ingen rådande personalbrist. Har ett mindre ekonomiskt underskott att
arbeta med. Högt tryck på vårdcentralen.
Landstinget – centralt

Redovisar statistik över antal debiterade dagar för utskrivningsklara
dagar. I övrigt är landstingets genomlysning den största frågan.
Kommunen

Gemensamt kommunalförbund för gymnasieskolan med Malung Sälens
kommun.
Invigning av ny skola i Myrbacka.
Åter aktuellt med nytt asylboende i Nås. 150 platser.
Samverkansberedningen beslutar
Att tacka för informationen och lägga den till handlingen.

9. Innehåll vid kommande möte


Statistik psykisk ohälsa
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o Både inom baspsykiatri och specialistpsykiatri


Patientråd



Tematräffar
o Landstinget lämnar förslag på olika innehåll till tematräffar vid
nästkommande möte



Uppföljning landstinget genomlysning
Nytt ärende meddelas 10 dagar innan till Lena Frejs.

10. Övriga frågor
o Landstingspolitisk representant för folkhälsoarbetet
Ingen är vald i beredningen att vara representant. Nall Lasse Anderson utses vid
dagens möte att vara landstingets representant.

11. Mötets avslutning
Ordföranden tackar för uppmärksamheten och förklarar mötet avslutat.

Nästa sammanträde för Polsam är den 29 september 2015 kl 9 -12.

