Datum:

Vår beteckning:

2015-10-03

Den politiska samverkansberedningen
mellan kommun och landsting

Minnesanteckningar från möte 2015-10-03 kl. 9.00 - 12.00
Samverkansberedning kommun - landsting
Deltagare:
Fredrik Ollén, M
Lena Frejs,
Joanna Stridh, C
Liv Lunde Andersson, S
Britt-Marie Essell, S
Anna Kers Hagberg, Mp
Maria Vågbratt
Yvonne Cederquist Olsson
Johanna Munters Olsson
Iréne Sturve
Marielle Welander
Britt-Marie Kullerback
Karin Gerken
Ulla Jönslars

Kommunstyrelsen, ordförande
Områdessamordnare
Kommunstyrelsens representant
Ordförande Hälso-sjukvårdsbered.
Landstingsrepresentant
Landstingsrepresentant
Enhetschef Vårdcentralen
tf. Socialchef
Verksamhetschef äldreomsorgen
Folkhälsostrateg
Enhetschef Psykiatrin
Enhetschef elevhälsan
Personalchef
Sekreterare

___________________________________________________________
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade dagens möte.
2. Fastställande av föredragslista
Föredragslistan fastställdes
3. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar till handlingarna.
4. Kommunens personalchef Karin Gerken
Information lämnades av Karin om kommunens personalenhetens arbete.
Övergripande mål är att vara en attraktiv arbetsgivare med fokus på hälsa. 77
% av kommunens anställda är kvinnor, och kommunen arbetar mot ett
holistiskt perspektiv på hälsa.
Diskussion i gruppen kring kvinnors hälsa, löneskillnader mellan män och
kvinnor, heltid och deltid bland män och kvinnor, kompetensutbildningar.
Postadress
Besöksadress
795 80 RÄTTVIK Golfvägen 1A
Plusgiro
3 27 34-6

Telefon
Nat 0248-70 000
Int +46 24 87 00 00
Organisationsnr. Internetadress
212000-2171
www.rattvik.se

Socialförvaltning
Serviceförvaltning
Barn- och ungdomsförvaltning

Telefax
0248-70 346
0248-70 377
0248-70 377

E-post
sociala@rattvik.se
barn.utbildning@rattvik.se
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5. Rapport från hälsostrateg
Irene Sturve visade resultatet av enkät förfrågan ¨Öppna jämförelser & hälsa
på lika villkor¨ folkhälsa 2014, på hur Rättviks invånare mår.
Av 1800 slumpmässigt utvalda personer mellan åldrarna 16-84 år svarade
975 personer ( 54 %). 31,4 % av befolkningen i Rättvik är + 65 år och 32 %
är 55-75 år. Många ansåg sig ha ett bra allmäntillstånd, kvinnorna 63% och
männen 73 %. En bra folkhälsa bidrar till en hållbar utveckling och
ekonomisk tillväxt.
6. Landstingets genomlysning
Lena Frejs informerade om:
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 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.
Bilaga läggs till protokollet.
7. Statistik utskrivningsklara
Lena Frejs informerade om utskrivningsklara dagar och debiteringsdagar på
lasaretten. Bilaga läggs till protokollet.
8. Rapport från respektive huvudman
Socialförvaltningen, Johanna Munters och Fredrik Ollén
*Budgeten för 2016 ser ut att bli ansträngd.
*Sommaren har varit tuff, svårt att få full bemanning, många vikarier fattades
och det har varit stora krav på anställd personal. Sjukskrivningarna har ökat
bland personalen. Åtgärdsplaner och större förberedelser kommer att
utarbetas inför sommaren 2016.
* Bostadsanpassningen ökar för att få en tryggare hemgång för våra kunder,
så att de kan vara kvar i hemmen längre, istället för att behöva flytta till
särskilda boenden.
*Pensionärsföreningarna har erbjudits filmvisning 1 gång / månad på bion i
Rättvik och i samråd med bioföreståndaren kommit fram till vilka filmer som
ska visas.
Vårdcentralen, Maria Vågbratt
*Läkarbemanningen är idag fortfarande låg, och arbetsbelastningen är hög på
övrig personal.
* Furudal mottagningen har nu stängts.
* Sjukgymnast har nu anställts och rekrytering av samtalsterapeut pågår.
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* Hög belastning på VC har det varit under september.
* Många flyktingar har kommit och det har gjorts planering, rutiner och
struktur hur besöken ska planeras till VC, för att tolk och personal ska kunna
utföra ett bra mottagande.

Psykiatrin, Marielle Welander
Ny organisation har nu trätt i kraft inom psykiatrin. Områderna är nu Mora,
Rättvik, Leksand och Malung.
Från 151001 tillträder ny enhetschef vid Psykiatrimottagningen i Rättvik. Ny
enhetschef för mottagningen är Marielle Welander. Leksands och Rättviks
mottagning slås samman och patienterna från Leksand kommer att överföras
till Rättviksmottagningen.
Läkare och terapeuter är stationerade i Mora.
Elevhälsan, Britt-Marie Kullerback
Ny psykolog har nu börjat till skolstarten.
Utökning har också skett av kurator.
Psykisk ohälsa har ökat och elevteamen har det tufft.
Samarbetet med socialtjänsten kommer att utvidgas.
Asylsökande har nu ökat i antal och planering för mottagande av 15-25 barn
pågår.
9. Övriga frågor
Britt-Marie Essell kommer att ersätta Anders Björkman som nu har slutat.
10. Innehåll vid kommande möte

11. Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.

