
Anteckningar vid möte med POLSAM 2016-12-02 

 

 
Plats och tid: Seldingerrummet, Mora lasarett kl 09.00 – 11.30 
 
 
Närvarande: Jan Segerstedt, ordf MP Utskottet för omsorg 
 Gunilla Elings-Friberg S Utskottet för omsorg 
 Håkan Yngström C Utskottet för omsorg 
 Ann-Therese Albertsson  Kommunchef 
 Anders Ludvigson  Tf omsorgschef 
 Mattias Scandola  Chef för lärande 
 Gunnar Olsson  Finsam 
 Bigitta Sohlberg S Ordf Hälso- och sjukvårdsberedningen 
 Anita Nääs   Verksamhetschef Orsa vårdcentral 
 Lena Freijs   Områdessamordnare 
 Maria Tapper S Landstingsrepresentant 
 Bernt Westerhagen C ” 
  
 
Övriga: Lotta Hedin   Sekreterare 
  
 
 
 
 
Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 
 
Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns. 
 
Föregående minnesanteckningar 2016-10-14 
Ordförande går igenom föregående anteckningar.  
 
Samverkan Barn & Unga – barnhälsovårdsöverläkare Kristin Lindblom 
Kristin Lindblom och Ulrika Nygren, samordningssjuksköterska barnhälsovården 
berättar om barnhälsovårdens uppdrag. De pratar om vikten med samverkan. Se bif fil. 
Det finns ett förslag på Familjecentral i Orsa. För att det ska få vara Familjecentral måste en 
öppen förskola finnas i kommunal regi. 
Vårdcentralen och skolan håller på att rekrytera en psykolog, det ska vara en delad tjänst 
mellan vårdcentralen och skolan. 
Finsam försöker få kommunerna att tillsammans anställa en skolterapeut. 
 
 
 
 



Kommunchefens punkt 
Ann-Therese Albertsson uttrycker sin glädje över att Orsa stigit i skolresultat. Personalen 
och eleverna har gjort ett mycket bra jobb. Nu gäller det att hänga i. 
Lillåhem kommer att byggas om. Gamla biblioteket byggs om till förskola. 
Fyra nya anställda i kommunen, chef för service och utveckling, ungdomssamordnare, 
kommunikationsansvarig och enhetschef för HSR.  
Chefer som ska rekryteras är omsorgschef, personalchef och chef för kultur och fritid. 
 
Finsam 
Samverkan mellan AME och Finsam pågår.  
Finsam vill gärna vara med och finansiera en coach (som ska arbeta med dem står längst 
från arbetsmarknaden) och som i så fall måste vara anställd av kommunen.  
Finsam delfinansierar beredningsgrupper ”en gemensam dörr in” som ska vara lika för alla 
kommuner (Orsa, Mora och Älvdalen), ett mottagningsteam som tar emot personer direkt 
och som kan se till att de kommer till rätt instans. Viktigt att alla parter är med.  
 
Samordnad beroendevård 
Beslut har fattats om samordning mellan AME, IFO och vårdcentralen. 
 
Samverkan Vård & omsorg 
Ett lokalt möte med förskrivarna av hjälpmedel och landstinget har varit. 
 
Flyktingfrågor 
Orsa hotell har avtal med Migrationsverket till 17 maj. Arbete pågår med att försöka få till 
att barnen kan få gå kvar i skolan vårterminen ut. 
Omorganisation när det gäller boende för ensamkommande barn är på gång.  
 
Rapport från respektive huvudman 
Omsorgen: Budgeten är tagen och en alkoholterapeut ska anställas. Lågtröskelverksamhet 
ska komma igång. Problematiken med droger är stor i Orsa. Ny chef för HSR har börjat. Lokal 
samverkansgrupp mellan vårdcentralen och kommunen viktig. Placeringar av barn och 
vuxna har ökat. Många är beroende av försörjningsstöd. 
 
Vårdcentralen: Influensavaccinering pågår. Influensan är redan här. Det har varit ett 
patientrådsmöte, saknades representant från kommunen.  
 
Lärande: Medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska på elevhälsan finns nu.  
Man ska införa  30-40 min högintensiv aktivitet per dag för eleverna. 
 
Landstinget: Helikopterplattan byggs inte bara för nya ambulanshelikoptern utan har varit 
planerad tidigare. 300 milj avsätts till medicinsktekniska hjälpmedel. 
Från 1 juli är mammografi gratis upp till 75 år. Gratis tandvård till 21 år. (Beslut tas i mitten 
av december -16.) 
En web-baserad vårdcentral i länet kommer att finnas från januari. 
1177 både på telefon och på webben. Där kan man t ex förnya recept, beställa tid på 
vårdcentralen.  
Till Patientnämnden kan man anmäla t ex felbehandling i både kommun och landsting. 



Patientrådet: Parkeringen vid vårdcentralen är fortfarande inte åtgärdad.  
 
 
 
Mötesplan 2017 
Förslag: 3/3, 5/5, 29/9, 24/11, Beslutas. 
 
Innehåll vid kommande möte 
Inga speciella önskemål. 
 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
Mötets avslutning 
Ordförande avslutar mötet. 
 


