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1. Mötets öppnande 

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

2. Fastställande av föredragningslista 
 
Samverkansberedningen beslutar 
Att fastställa föredragningslistan för mötet med justeringar.  
 

Dag Måndagen den 29 september 2015 
Tid Kl. 9:00-12:00 
Plats Vansbrorummet, Medborgarhuset 

    

Närvarande    
    

Torsten Larsson kd Kommunstyrelsen 
Liv Lunde Andersson S Ordf hälso- och sjukvårdsberedningen 
Nall Lasse Andersson S Landstingsrepresentant 
Anki Enevoldsen C Landstingsrepresentant 
Elisabeth Rooth Eriksson  Kommunchef 
Lena Freijs  Områdessamordnare 
Mia Johansson   Folkhälsoplanerare 
Elisabeth Hekkala  Verksamhetschef vård och omsorg 
Matts Lindgren  Verksamhetschef Vansbro vårdcentral 
Verone Johansson  Enhetschef Öppenvårdspsykiatrin Vbo Mlng 
Jeanette Hjortsberg  Verksamhetschef vårdcentralen Vob Mlng 
Erik Wallander  Verksamhetschef utbildning arbete 
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3. Föregående mötes minnesanteckningar 
Inga synpunkter. 
 
Samverkansberedningen beslutar 
Att lägga föregående mötes minnesanteckningar till handlingarna. 

4. Rapport folkhälsoplanerare 

Ett förebyggande arbete behöver struktureras. Utifrån ett inledande möte 
har man kommit fram till att ett lokalt brottsförebygganderåd, BRÅ, 
behöver startas och att tillsätta operativ förebyggargrupp. 
 
Vansbro kommun har beslutat att för första året genomföra uppföljning av 
ungdomspolitiken, LUPP. Portalen öppnar denna vecka och omfattar alla 
elever i åk 8 – 9 samt gymnasieelever. Alla kommuner i länet gör LUPP 
samtidigt. Analys och rapport av resultatet i Vansbro kommer att 
sammaställas av Enkätfabriken. 
 
Demokratidagar är planerade att genomföras oktober och november på 
Smedbergsskolan och Vansbro utbildningscenter ,VUC. 
 
Vansbro kommun har lämnat in en projektidé inom Central Sweden. 
Projektet ”Kunskapsutmaningen/lust att lära” syftar till att på verka 
attityder och kultur kring kunskap och lärande. 
 
Föreläsningsserien kring föräldraskap forsätter med en föreläsning kring 
unga, internet och dataspel. 
 
Den 1 oktober hålls en äldremässa i Medborgahuset. Kommunen och 
representanter från olika frivilligorganisationer deltar. I samband med 
mässan kommer även en föreläsning  
 
Utifrån målområde 6, fysisk aktivitet och goda matvanor för barn och 
ungdomar, har en kostpolicy utarbetats. 
 
 
Samverkansberedningen beslutar  
Att tacka för informationen och lägga den till handlingen.  

5. Landstingets genomlysning 

Landstingsstyrelsen/landstingsdirektören ges i uppdrag att utreda och 
föreslå utbud och nivåstrukturering för Landstinget Dalarnas samtliga 
sjukhus med en förväntad kostnadsminskning med cirka 330 mkr senast 
2019. Vården ska organiseras utifrån patientsäkerhet, hållbarhet, kvalitet 
och medicinsk utveckling.  Arbetet påbörjades innan sommaren och pågår 
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för fullt. Verksamhetschefer finns representerade i samtliga grupper. 
Övriga förvaltningschefer kommer att delta allt mer. Chefer ansvarar för 
att medarbetare är delaktiga. Fackliga bjuds in i processen att aktivt delta i 
olika arbeten. 
Målet med arbetet är: 

- Vi har ett hållbart och högkvalitativt hälso- och sjukvårdsystem – 
patientsäker vård i rätt tid av hög kvalitet. 

- Våra verksamheter är rätt bemannade och arbetsmiljön är god.  
- Vi har en ekonomi i balans.  
- Vi kommer att föreslå förändringar för att använda landstingets resurser 

på bästa möjliga sätt .  
- Landstinget bedriver verksamhet vi inte har råd med – ekonomin är 

mycket ansträngd.  
- Vi undersöker alla tänkbara förändringar och lösningar – det finns ännu 

inga förslag 
 
Uppdraget – struktur och förändringsplan del 2 

- Utbudsstruktur och nivåstrukturering för Landstinget Dalarnas sjukhus 
med beaktande av landstingets hela hälso- och sjukvårdssystem.  

- Prioriteringar och dess konsekvenser som krävs för att kunna 
implementera den framtida utbudsstukturen.  

- Kompetens- och bemanningsplan och förändrat arbetssätt utifrån framtida 
utbudsstuktur.  

- Jouruppdraget inom länet utifrån framtida utbudsstuktur.  
- Effektivt lokalutnyttjande och prioritering av fastighetsinvesteringar 

utifrån framtida utbudsstuktur, Harmoniseras genom de grupper som 
finns.  

- Effektiv planerings- och styrmodell samt ersättningsmodell inom ramen 
för landstingets ledningssystem.  
 
Effektiviseringar övriga förvaltningar 

- Central Förvaltning – 15 miljoner 
- Fastighetsförvaltning – 10 miljoner 
- Folktandvård – 4 miljoner 
- Kultur- och bildning – 3 miljoner  
- Landstingsservice – 6 miljoner  
- Hjälpmedel Dalarna – 6 miljoner 

 
Övriga landstinget 

- Kollektivtrafik – översyn av kostnadsfördelningsmodell mot kommunerna, 
effekter av nytt avtal/upphandling (2016) – 40 miljoner  

- Utreda förutsättningar för landstingets bidragsgivning 
- Utreda förutsättningar för ramar för arbetstagarorganisationer (fackliga)          

– 10 miljoner 
- Översyn av sjukresereglemente inklusive dess avgifter  
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9 november tar landstingsstyrelsen ställning till förslag, 23-24 november 
fattar landstingsfullmäktige beslut. 
 
Jeanetta Hjortsberg informerar om genomlysningen och de förändringar 
som sker inom öppenvårdspsykiatrin, ÖVP. I Vansbro kommun finns idag 
ca 180 patienter inom ÖVP. Läkarbesök centraliseras till Mora.  
Genomgång av samtliga patienter pågår för att göra bedömning om det 
individuella behovet.  Verksamhet blir kvar i Vansbro för de som har 
behov av det, vissa patienter kommer att få hembesök alt 
mottagningsbesök på vårdcentralen. ÖVP bemannar fortsättningsvis den 
integrerade missbruksverksamheten. Arbetsuppgifter på primärvårdsnivå 
har utförts och översyn pågår för att fastställa rätt vårdnivå. I Malung och 
Mora kommer det att finnas en sköterskemottagning. Ett akutteam som 
utgår från Mora startas. En psykoterapeutisk mottagning startas för att 
minska behovet av externt vårdköp. Ett utrednings- och behandlingsteam 
startas.  
 
Vansbro kommun framför att det kommit synpunkter kring problem med 
resor för innevånare som är patienter inom ÖVP. Dels gällande kostnader 
men även svårigheter att klara resor på egen hand. 
 
Samverkansberedningen beslutar 
Att tacka för informationen och lägga den till handlingen. 

6. Statistik psykisk ohälsa 

- Primärvårdspsykiatri 
Antal patienter med psykiatriska diagnoser var: 
jan – aug 2014: 471 personer varav 292 kvinnor och 179 män 
jan - aug 2015: 549 personer varav 353 kvinnor och 196 män 
Depression och ångesttillstånd är de vanligaste diagnoserna. 
 

- Specialistvårdspsykiatri 
Den senaste femårsperioden har patientunderlaget förändrats. Den 
vanligaste patientgruppen är i dag unga män 18-20. Många söker för 
ADHD-utredningar. Neuropsykiatri, missbruk och depression är andra 
vanliga diagnoser. 
 

Samverkansberedningen beslutar 
Ärendet återkommer nästa möte. 

7. Patientråd 

Landstinget har utarbetat direktiv på hur patientråd ska organiserats. Matts 
Lindgren har tillsammans med Nall Lasse Andersson uppdrag att strata ett 
patientråd i Vansbro. Deltagarna ska vara representanter från olika 
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frivilligorganisationer och idrottsföreningar. Det är eftersträvansvärt att få 
en stor spridning i gruppen. Planen är att patientrådet strats under hösten. 
 
Samverkansberedningen beslutar 
Att tacka för informationen och lägga den till handlingen. 

8. Tematräffar 
I nuläget priorieterar landstinget att patientråden kommer i gång och att arbetet 

med tematräffar startar när patientråden kommit i gång. 

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

9. Rapport från respektive huvudman 

Landstinget 

Vårdcentralen har ekonomin i balans. 

ÖVP står inför utmaningar i hur de ska arbeta och hur de ska samarbeta 
med vårdcentralen och kommunen. 

Kommunen 

Nåshemmet kommer att öppnas för flyktingmottagning. Kommunen har 
haft att hantera bygglov. Migrationsverket har bett kommunen att 
sammanställa möjliga anläggningar för ytterligare flyktingmottagning. 
Kommunledningsgruppen har att hantera frågan om ett mottagande om 
något akut inträffar. I frågan kring flyktingar har kommunen 
uppmärksammat behovet av information till anställda. Behovet av 
ytterligare lokaler för ensamkommande flyktingbarn kommer i väntan på 
iordningställande av lokaler på Ripstigen ett tillfälligt HVB  

I samverkan med Malung-Sälens kommun har Västerdalarnas 
bildningsförbund är bildats. Den operativa verksamheten lyfts in vid 
årsskiftet.  

Arbetet med framtagande av en strategisk plan och budget för 2016 pågår. 

Skiftning på både kommunalråd och kommunchef sker vid årsskiftet. 

Det finns behov av att inrätta bostäder särskild service enligt LSS och det 
pågår ett arbete att ta fram förslag på hur ett gruppboende och en 
servicebostad kan organiseras. 

Antalet särskilda boenden understiger behovet och det finns en väntelista. 
Flödet på befintliga boendeplatser har varit lågt under sommaren. 
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Det blir från och med 1 april 2016 fortsatt entreprenaddrift av särskilt 
boende och hemtjänst i Äppelbo. Kommunen har tecknat avtal med Adium 
omsorg AB om fortsatt entreprenaddrift i fyra år.  

Antalet innevånare i kommunen har fram till nu ökat. 

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

10. Innehåll vid kommande möte 

 Samverkan vårdcentralen, öppenvårdspsykiatrin, hemsjukvården  

 Ambulansprojektet 

 Samverkan mellan kommun landsting gällande barn och unga 

 Uppföljning landstinngets genomlysning  

 Nuläge Patientråd 

 

Nytt ärende meddelas 10 dagar innan till Lena Frejs. 

11.  Övriga frågor 
Ingen övrig fråga meddelad. 

 

12.  Mötets avslutning 

Ordföranden tackar för uppmärksamheten och förklarar mötet avslutat. 

 

 

Nästa sammanträde för Polsam är den 16 november 2015 kl 9 -12. 
 


