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1. Mötets öppnande
Ordförande Joanna Stridh öppnade mötet.
2. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
3. Föregående mötes minnesanteckningar
Gicks igenom. Därefter till handlingarna.
4. Rapport från folhälsostrateg
Iréne Sturve. Intensiv höst med många utbildningar inom framför allt
relationsvåld – äldre, barn, LSS. Mycket uppskattad webbutbildning.
Våga hjälpa har översatts till engelska. Viktigt steg för att nå ut till så många
medborgare som möjligt. Med hjälp av Googles översättning kan man enkelt
översätta engelska till många andra språk, vilket ökar tillgängligheten. Även
foldern om Våga hjälpa ska översättas till engelska.
Diskussion om komplexiteten i de olika delar som påverkas när det handlar
om relationsvåld och framför allt svårigheterna med att våga göra en så
kallad orosanmälan när barn verkar fara illa. Gängse uppfattning under mötet
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är att man är mindre benägen att anmäla i mindre kommuner då det är
vanligt att invånarna känner varandra.
Våga hjälpa löper vidare, men eventuellt går det in under BRÅ.
Man jobbar vidare inom kommunen enligt FN:s globala hållbarhetsmål.
Ny strategi från SKL för att förebygga mäns våld mot kvinnor.
5. Samverkan vård och omsorg
Lena Freijs informerar om hur man arbetar i samverkan kommun och
landsting kring bland annat hemsjukvård. Maria Vågbratt informerar om att
en läkare inom hemsjukvården tar Furudal och Orestrand bland annat. Det
fungerar fint. En sköterska på vårdcentralen bistår med hjälp via telefon.
Arbetet löper på bra.
Lena Freijs om hanteringen av utskrivningar av patienter: Landstinget och
kommunen har regelbundna möten med vård och omsorg på chefsnivå där
man tar upp aktuella frågor och samverkan stärks tack vare detta. Detta för
att det ska bli så bra som möjligt för patienterna.
Betalningsansvarslagen är under utredning inom SKL.
6. Samverkan barn och unga
Britt-Marie Kullerback och Maria Vågbratt. Samverkan fungerar mycket bra.
En styrgrupp bestående av psykolog, samtalsmottagning, rektorer och
förskolechefer täcker in ålderskategorin förskoleklass – gymnasiet.
Styrgruppen träffas och tar upp frågor/elevärenden som annars riskerar att
falla mellan stolarna.
Skolorna har även ett uppföljningsansvar som innebär att fånga upp elever
som hoppar av skolan, eller av olika orsaker inte verkar må bra.
Mycket god kommunikation mellan elevhälsan, vårdcentralen och andra
berörda. Britt-Marie Kullerback anser att man har god koll på elever i åldern
7-17 med stöd, dialog och uppföljning. Dock alltid svårt att komma till rätta
med att vissa elever har låg motivation att ens närvara i skolan. Lite för
många ”hemma-sittare”. Många orsaker bakom. Barn inom atuism-spektrat
är i majoritet. Där krävs också stort föräldrastöd.
God samverkan mellan BVC och förskolan.
Viktigt att även ha en god samverkan mellan elevhälsa och socialtjänst.
7. Rapport från respektive huvudman
Lena Freijs informerar om att det inom landstinget pågår ett arbete med att
varje enhet ska utarbeta lokala riktlinjer angående relationsvåld.
I januari startar landstinget upp en digital vårdcentral. En app till dator och/
eller mobil. Man kan få hjälp av läkare eller sjukgymnast. Man bokar in sin
tid i appen. En kvart per patient.Appen är i landstingets regi och bemannas
av distriktsläkare som jobbar i verksamheten runtom i Dalarna.
Sjukgymnaster gör bedöminingar och träningsprogram. Från vårdcentralen
Rättvik kommer en sjukgymnast vara med och en läkare har anmält sitt
intresse.
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Helikopterplattan vid Mora lasarett ska stå klar i februari. I Mora ska byggas
en ambulansstation.
Maria Vågbratt. Större parkering måste byggas vid vårdcentralen. Finns
inte platser för patienterna. Allt fler verksamheter har tillkommit och då
krävs det snabbt nya platser. Bygglov finns, men gäller bara i två år.
Situationen har blivit akut. Planerat mellan vårdcentralen och kiosken.
Fastighetsägaren vill inte stå för detta. Vem äger frågan? Frågan lyfts vidare
till kommande möte.
Stort problem är sjukskrivningar och anställda inom kommunen som mår
dåligt på grund av jobbet och man är hänvisad till vårdcentralen eftersom att
det inte finns någon företagshälsovård. Situationen ser likadan ut i Leksand.
Man behöver komma till rätta med grundproblemet. Det är förödande för den
enskilde individen när det framför allt kommer till Försäkringskassans
skärpta regler. Frågan måste upp på politisk nivå.
Liv Lunde Andersson berättar att det ska startas upp ett projekt inom
Finsam som ska främja rehabilitering hos anställda inom vården.
Britt-Marie Kullerback: grundskolan Rättvik blev utsedd till länets bästa.
Många olika parametrar beräknas och i år tog man även med hur man mäter
ensamkommande flyktingbarns (EKB) skolkunskaper/kompetenser. Hårt
arbete bakom detta positiva resultat. 100 % av eleverna var behöriga att söka
till gymnasiet. Mycket duktiga pedagoger.
Omorganisation från och med 1 januari. Skapat ett ledarteam och man har
slagit ihop flera rektorsområden för att få en mer hanterbar situation och
främja en god samverkan. Man ser över rutinerna för hur man ska undvika
att inte barn ska hamna mellan stolarna. Inga problem i förskolan. F-5skolorna vissa problem. Högstadiet är på två ställen – Furudal och Rättvik.
Viss personalomsättning, men ingen större oro.
Joanna Stridh. Invigning av Anhörigstödet Bukettens nya lokaler den
12/12.
Man har stängt Ungdomens hus på grund av för mycket stök utanför. Bland
annat langning. Åldersspannet för stort.
Kommunledningen har suttit med vid tre föreläsningar om arbetet med de
globala målen från FN. Arbetet fortgår och ska så småningom kommuniceras
ut till de olika verksamheterna.
8. Mötesplan 2017
Förslag: 24/3, 19/5, 15/9, 1/12
Mötesplanen fastställdes.
9. Övriga frågor
Joanna Stridh tar upp frågan om det hyrda rummet på Orestrand där
ursprungstanken var att man till exempel ska kunna få träffa en
provtagningssköterska eller få vårdkonsultation. Kommunen har hyrt detta
rum, men ingen verksamhet har kommit igång. Enligt Maria Vågbratt kan
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man inte från vårdcentralen avvara någon för detta. Joanna Stridh lyfter
frågan med Ulf Börjesson, divisionschef Primärvården.
Inger Eriksson undrar hur det går med Familjens hus. Maria Vågbratt säger
att man ska flytta MVC och BVC till Familjens hus. För att kunna ha ett
Familjens hus ska man främst kunna ha en öppen förskola, sedan
socialtjänst, MVC och BVC.
Freijs informerar om att det tagna beslutet i landstinget innebär att
landstinget medverkar i familjecentraler om de är kostnadsneutrala.
Kommunerna måste driva frågan och stå för lokaler och landstinget hyr in
sig. Det stora problemet i många kommuner är dock lokalbrist. I Mora har
man jobbat med frågan med 15-20 år pga lokalbrist. Även i Rättviks behöver
man hitta en lokal. Ingen möjlighet att få plats i vårdcentralen.
Förslag från Joanna Stridh: HVB-hemmet Närheten kanske kan bli en bra
lokal om det snart inte längre ska vara HVB-hem där. Samtliga närvarande
representanter vid Polsam anser detta vara en god lösning. Frågan tas upp
vidare till representant vid kommunledningen.
Joanna Stridh föreslår även husmoduler som man har på Rättviksskolan till
exempel.
10. Innehåll vid kommande möte
Barnhälsovårdsöverläkare Kristin Lindblom vill vara med på länk nästa möte
den 24/3 2017. Prata om barnhälsovårdsuppdrag och samverkan mm. Nästa
möte hålls därför på vårdcentralen. Eventuellt blir det även ett besök på
Rehabenheten.
11. Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.

Underskrift av mötets sekreterare

Sophia Adler
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