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Politisk samverkansberedning
Kommun - Landsting
Vansbro
MINNESANTECKNINGAR
Dag
Tid
Plats

Måndagen den 16 november 2015
Kl. 9:00-11:00
Vansbrorummet, Medborgarhuset

Närvarande
Torsten Larsson
Per-Anders Westhed
Liv Lunde Andersson
Nall Lasse Andersson
Lena Freijs
Elisabeth Hekkala
Matts Lindgren
Verone Johansson
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Kommunstyrelsen
Ordf kommunstyrelsen
Ordf hälso- och sjukvårdsberedningen
Landstingsrepresentant
Områdessamordnare
Verksamhetschef vård och omsorg
Verksamhetschef vårdcentralen Vbo Mlng
Enhetschef Öppenvårdspsykiatrin Vbo

1. Mötets öppnande
Torsten Larsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

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

3. Föregående mötes minnesanteckningar
Inga synpunkter.
Samverkansberedningen beslutar
Att lägga föregående mötes minnesanteckningar till handlingarna.
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4. Ambulansen – Vansbromodellen
Monica Munters, sjuksköterska ambulansen Vansbro, informerar om arbetssättet
Vansbromodellen. Modellen går ut på att ambulanspersonalen utför insatser som
kan utföras på plats med bibehållen patientsäkerhet vilket minskar behovet av
resa till akutmottagning. Arbetssättet har följts upp och vinsten är bland annat att
patienten inte behöver åka in om det inte är nödvändigt, färre besök på
akutmottagningen, mindre restider som gör att ambulansen finns kvar i
kommunen i högre grad. Projektet avslutades 2008 och övergick till ett permanent
arbetssätt.
Vårdcentralen avsätter varje vardag en tid som kan bokas av ambulansen för
patienter som bedöms behöva ett läkarbesök.
Intresse har väckts i närliggande regioner.
En rutin för samarbete mellan ambulansen och sjuksköterskor på kommunens
äldreboende har utarbetats. Syftet är att utifrån en gemensam bedömning beslut
om insatser och åtgärder kring boende som insjuknat eller försämrats akut.

Samverkansberedningen beslutar
Att tacka för informationen och lägga den till handlingen

5. Rapport folkhälsoplanerare
Utgår på grund av flyktingsituationen i kommunen.
Samverkansberedningen beslutar
Att punkten utgår denna gång och lyfts till nästa möte.

6. Landstingets genomlysning
Mora lasarett
Minskat antal platser på IVA, från 8 till 6.
Operationspersonal för akuta operationer kommer att ha sovande jour med
inställelse tid 30 min.
Fler operationer ska utföras i Mora, kvällar och helger.
Färre vårdplatser 161 i juni landstingsstyrelsen har ställt sig bakom
förslaget 144. Minska personal med 600 anställda i landstinget totalt.
Förhoppningen är att personalminskningen ska genom naturlig avgång.
Samverkansberedningen beslutar
Att tacka för informationen och lägga den till handlingen.
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7. Hemsjukvård
En länsövergripande arbetsgrupp arbetar med framtagande av ett förtydligande
kring psykiatrin. Det finns en lokala samverkan mellan vårdcentralen och
kommunen där gemensamma frågor kan lyftas.

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

8. Samverkan barn och unga
Utgår på grund av situationen kring ensamkommande barn.
Samverkansberedningen beslutar
Att punkten utgår denna gång och lyfts till nästa möte.

9. Patientråd
Rekrytering av representanter till patientrådet pågår. Bland annat kommer äldre-,
och handikapporganisationer, idrottsföreningar, föräldragrupper, elevråd och
andra intresseorganisationer tillfrågas.

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

10.Rapport från respektive huvudman
Landstinget

Mycket arbetet pågår kring strukturförändringen samt flyktingsituationen.
Det finns många praktiska bekymmer med uppgifter kring
ensamkommande barn.
Lokalt är vårdcentralen hårt belastad. Läkarbemanningen börjar bli svår
att klara. Det sker en undanträngningseffekt på grund av det stora antalet
flyktingar. Två personal finns på plats för asylsökande vilket har fungerat
väl. Nytt är efterfrågan på intyg som asylsökande vill ha till
Migrationsverket. Länga väntetider för att få tolkhjälp. Väntetiden till
läkarbesök har ökat, 250 personer på väntelistan.
Öppenvårdspsykiatrin har svårt att rekrytera personal. Inom psykiatrins
slutenvård finns många medicinska färdigbehandlade personer.
Kommunen

Flyktingsituationen i stort fokus.
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Nåshemmet startade för ca två veckor sedan. Omkring 100 personer.
Sedan torsdag finns ett evakueringsboende har öppnats i gymnastikhallen,
mellan 40 -50 personer. Det är också fullt på kommunens HVB-hem.
Budgeten beräknas gå ihop. Ökad befolkning med 31 personer tom
augusti.
Utredning pågår kring upprustning Söderåsens äldreboende alternativt
nybyggnation.
Ett gemensamt gymnasieförbund hat startats med Malung-Sälens
kommun.
Utredning pågår kring uppstart av eget LSS-boende.
Vård och omsorg planerar för ett projekt kring trygg hemgång från 2016.
Ny kommunchef har rekryterats. Oscar Fredriksson kommer att ersätta
Elisabeth Rooth-Eriksson efter årsskiftet.
Kommunstyrelsen kommer att göra en skrivning, och till Region Dalarna
att göra det samma, till regeringen med rekommendation att öka det
generella statsbidraget i stället för satsningar med olika stimulansmedel.
Samverkansberedningen beslutar
Att tacka för informationen och lägga den till handlingen.

11. Tidplan 2016
Följande mötesplan föreslås för 2016:
14 mars, 16 maj, 3 oktober, 28 november

Samverkansberedningen beslutar
Att fastställa mötesplan för 2016 enligt förslag.

12.Innehåll vid kommande möte


Barn och unga



Flyktingsituationen



Rapport fån folkhälsosamordnare



Ungdomsmottagning föreslås som tema



FINSAM rapport (Torsten bjuder in)
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Nytt ärende meddelas 10 dagar innan till Lena Frejs.

13. Övriga frågor
Fråga från innevånare kring akuttider på vårdcentralen lyftes på
kommundelsträff. Vårdcentralchef informerar att begreppet akuttider kan vara
förvirrande. Den som är i behov av akut hjälp kan som vanligt söka hjälp på
vårdcentralen eller akutmottagningen i Mora.

14. Mötets avslutning
Per-Anders avgår som kommunstyrelsens ordförande och deltagare i
Polsam vid årsskiftet. Per-Anders tackar för ett gott samarbete och
intressanta möten.
Ordföranden tackar för uppmärksamheten, önskar alla en God Jul och
förklarar mötet avslutat.

Nästa sammanträde för Polsam är den 14 mars 2016 kl 9 -12.

