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Politiska samverkansberedningen kommun - landsting 

  

Plats Insikten, Hedslund 

Datum 2016-03-04 kl. 09.00 – 11.30 

Deltagare Johanna Stridh,c 
Lena Freijs 
Marielle Welander Lindgren 
Britt-Marie Essell, s 
Liv Lunde Andersson, s 
Irene Sturve 
Britt-Marie Kullerback 
Marit Bond 
Ulla Jönslars 

Ordförande 
Områdessamordnare 
Enhetschef psykiatrin Rättvik 
Landstingsrepresentant 
Orf. Hälso-sjukvårdsberedning 
Folkhälsostrateg 
Rektor särskolan/elevhälsan 
Enhetschef Vårdcentralen 
Sekreterare 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Johanna Stridh öppnade dagens möte. 

2. Fastställande av föredragningslista 

Föredragslistan fastställdes. 

3. Föregående möte - minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar till handlingarna. 

4. Polisen  

Ingen närvaro 

Polis Anders Modén inbjuds till nästa möte den 3/6-2016 

5. Flyktingfrågor 

Ingen närvaro. 

Integrationssamordnare Anna Börjel inbjuds till nästa möte den 3/6-2016. 

6. Rapport från folkhälsostrateg 

Folkhälsa – Drogförebyggande arbetet – Samordning mot relationsvåld. 

Bilaga läggs till protokollet. 

Utbildning Virtuell våldtäkt – om unga och sexbilder på nätet. Bilaga läggs 

till protokollet. 

Föräldrar emellan i Rättvik program för våren 2016. 

Bilaga läggs till protokollet.  

7. Rapport från respektive huvudman 

Landstinget Lena Freijs informerar: 
Ombyggnationen på Mora lasarett blev klar runt årsskiftet. 
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Efter genomlysningen: Strokeenheten och avdelning 70 har slagits samman 

och heter avdelning 72, som har 20 vårdplatser. Neddragningen av 

vårdplatser har fungerat och inga nämnvärda överbeläggningar har 

förekommit. 

Rättvik har i februari cirka 20-25 utskrivningsklara dagar. En klar minskning 

sedan tidigare månader.  

Psykiatrin Marielle Welander Lindgren informerar:  

Arbetet fortsätter med den nya organisationen. 

En ny gruppverksamhet har startats, BA-gruppen. 8 deltagare är med som 

träffas 10 gånger. 

Psykiatrin kommer att stängas 9 veckor under sommaren och man blir 

hänvisad till Mora.  

Rekrytering pågår av sjuksköterskor, 1 tjänst och ett vikariat. 

Ekonomin går bra men fler besparingar väntas. 

Vårdcentralen Marit Bond. 

Läkarbemanningen ser bra ut på vårdcentralen. 

2,6 % tjänster är tillsatta. ST-läkare är 2,5% och 1 extra AT läkare kommer i 

maj och 2 kommer i november. 

Sjuksköterskor finns inga vakanser. 

1 läkarsekreterare håller på att rekryteras. 

Bemanningen för sommaren pågår. 

1 sjuksköterska är anställd på 70 % för asylsökande, som arbetar med 

samtalsmottagning, hälsosamtal och undersökningar. De asylsökande får 

också läkarundersökning. I dagsläget är de cirka 50-55 vuxna som inte blivit 

läkarundersökta.  

Patientråd har startats i Rättvik. Syftet är att vara länken från sjukvården till 

medborgarna eller från medborgarna till sjukvården. Första mötet var den 15 

februari, och Britt-Marie Essell är ordförande. Information finns på 

Vårdcentralen och på Rättviks hemsida. 

Den 1:a oktober 2015 stängdes filialen i Furudal. Sjukresorna för de 

behövande som ska till Vårdcentralen har fungerat bra. Inga stora klagomål 

har inkommit. Samarbetet med hemsjukvården har fungerat bra. 

Sjuksköterskan på Orestrand har inga resurser för att hjälpa till med 

provtagningar etc. Flyktingboendet i Furudal fungerar också, de tar 

lokaltrafiken till vårdcentralen vid behov. 

Rektor särskolan/elevhälsan, Britt-Marie Kullerback 

Centrala elevhälsan främjar förebyggande verksamhet, i arbetet ingår 

psykolog, speciallärare skolsjuksköterskor och kuratorer. Samverkan med 

BVC fungerar bra. 

BUF har även köpt in läkare från Levia. 

23 elever har börjat på Nyhedsskolan där finns mottagningsklasser/grupper 

för asylsökande. 

Betoning finns idag hur Skolsköterskan roll ska vara i skolan, de är till för 

eleverna och inte för personal eller andra vuxna personer. 
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Centrala elevhälsan fungerar bra och rekryteringen har gått bra. Det finns 

barnteam, elevteam till förskolan och fördelen är att man hittar eventuella 

problem tidigare. 

En kartläggning/inventering har gjorts för att hitta de som är ¨Hemmasittare¨. 

Vid tidig upptäckt är det lättare att sätt in resurser och hjälp till elever som 

behöver det. 

 

8. Övriga frågor 

Hjälpmedelsnämndens AU: 

Det är viktigt att få ut information om IT/Fibernätet till de äldre 

samhällsmedborgarna som i framtiden kommer att behöva det då många 

hjälpmedel kommer att bli kopplade till nätet. 

 

9. Innehåll vid kommande möte 

Polis, Anders Moden 3/6 kl. 9.15 

Integrations samordnare, Anna Börjel 3/6 kl. 9.45 

10. Mötets avslutning. 

Ordförande avlutade mötet. 


