Anteckningar Samverkansberedning
Datum:

Tisdagen den 27 juni, kl 14.00

Lokal:

Omsorgshuset, Markusgatan 25, Avesta, sammanträdesrum 1 (bv)

Närvarande: Susanne Berger (S), ordförande, ordförande omsorgsstyrelsen, Avesta kommun
Carina Johansson, förvaltningschef omsorgsförvaltningen, Avesta kommun
Anna Nurmilehto, vård och omsorgschef, Avesta kommun
Ann-Christine Magnusson, socialchef, Avesta kommun
Per-Inge Nyberg (S), politiker Landstinget Dalarna
Sören Aspgren (S), politiker Landstinget Dalarna
Marie-Louise Albertsson, verksamhetschef akut, medicin ger/rehab, Avesta lasarett
Britt-Inger Remning (M), politiker Landstinget Dalarna
Kajsa-Lena Fagerström (S), politiker Landstinget Dalarna

Dagordning
1. Information om överenskommelse/reglemente för samverkansberedningen
a. Omsorgsstyrelsen och Hälso– och sjukvårdsberedningen fastställer överenskommelsen.
2. Avtal ungdomsmottagning.
a. Arbetet fortsätter under hösten. Punkten ska vara med på nästa samverkansberedning.
3. Medborgardialog september: tema demens
a. Marie-Louise Albertsson informerar. Medborgardialogen genomförs 10 oktober. Avesta,
Hedemora och Säter samarbetar krig dialogen. Demenssjuksköterskor informerar.
Särskild föreläsare är inbjuden.
4. Information/historik vård och stödsamordning.
a. Carina Johansson och Ann-Christine Magnusson informerar om gemensam vård och
stödsamordning med landstingets öppenvårdspsykiatri sedan 2007.
b. Nästa tema missbruk bland unga.
5. Presentation Avestamodellen 3.0
a. Björn Hansson och Ann-Christine Magnusson presenterar ny arbetsmodell i Avesta
kommun kring barn och unga. Se bilaga.
6. Aktuellt läge nybyggnation, äldreboende och LSS.
a. Äldreboende Balders hage med 36 platser i sambyggnation enligt plan med ny förskola.
Klart våren 2019. ”Inne Balders” planeras att omvandlas från serviceboende till ca 15 vård
och omsorgsboende platser 2020. Projektering för nybyggnation av trygghetsboende på
gamla badhustomten med ca 40 lägenheter pågår. Byggnationen beräknas vara senast
2020. Annexgatans LSS servicebostad klart 1 oktober 2017, 9 boendeplatser med
gemensamhetsutrymmen enligt § 9:9 LSS.
7. Plan inför sommaren
a. Gemensam kartläggning mellan kommun och landsting av sommarperioden har skett.
Bland annat har kontaktvägar under perioden tydliggjorts. Kommunen meddelar att 20 av
38 sjukskötersketjänster är vakanta. Sjuksköterskorna i kommunen har semester i 3
perioder. Rekrytering av undersköterskor för andra semesterperioden är fortfarande svår.
Landstinget meddelar att det är svårt med personal under semestern men situationen
bedöms som löst. Personalen har i huvudsak semester i 3 perioder. V 28 kommer 8
vårdplatser att stängas i 4 veckor på avdelning 10. Vårdcentralen arbetar med akut och
halvakut under sommaren. Planerade insatser hänskjuts till hösten.

8. Information
Socialtjänsten
Ökning av missbruk och placeringar. Omfattande samsjuklighet där samverkan mellan
kommunen och öppenvårdspsykiatrin behöver öka.
Ökat försörjningsstöd – fler personer än tidigare som är klara med sin etableringstid och
som har behov av försörjningsstöd.
Ensamkommande barn ska flyttas hem till kommunen i linje med ny ersättning från
Migrationsverket.
Flera bemanningsföretag är anlitade på individ och familjeomsorgen med anledning av
socionombristen.
Vård och omsorg
Möten med landstinget har skett med anledning av samverkan kring
sjuksköterskerekryteringen. Individuella avtal för vidareutbildning kan nu också
erbjudas sjuksköterskor inom kommunen.
Landstinget och kommunen vill föra en gemensam dialog med Högskolan om
utbildningsinnehållet i sjuksköterskeutbildningen. Bland annat saknas ledarutbildning,
information om arbetstider och för hög grad av forskarinriktning.
Landstinget
1 september startar hemrehabilitering för stroke patienter. Intensiv träning erbjuds med
inskrivning i 4 veckor.
Närsjukvården ses över. Mobil läkare ska anställas som åker hem och gör
bedömningar. Eventuell start på prov 2018.
En (1) tillnyktringsplats (TNE) kan komma att placeras på Avesta lasarett.
Samverkan kring trygg och säker hemgång. 31/8 konferens i Borlänge.
HAB flyttar in på Avesta lasarett. Ska byggas om för ändamålet hösten 2017 och vara
klart 2018.
Avdelning 3 byggs om från och med v 34. Flyttar tillfälligt till operationsavdelningen.
Ombyggnad klar i början på december 2017. Framför allt ska hygienutrymmen och
personalutrymmen förbättras.
Ombyggnation av hela entrén på Avesta lasarett kommer att ske under hösten.
Biblioteket kommer att bli mindre. Det kommer att finnas möjlighet att låna böcker och
utbudet av tidskrifter kvarstår men ingen bibliotekarie kommer att finnas tillgänglig.
Ombyggnad ska även ske av yta utanför entrén.
Ansökan har inlämnats om medel till ”Vårdnära service”. Förhoppningsvis kan
städpersonal och förrådsservice utökas.
Nationella riktlinjer för stroke har kommit. Det största problemet vi har är att patienten
väntar för länge med att söka vård. Detta behöver vi arbeta mer med.
9. Önskemål från Björn Hansson om ändring av mötesdatum hösten 2017.
a. Ändrad mötestid 13/9 till 20/9.
10. Övriga frågor
Ärenden som ska vara med på dagordningen ska anmälas senast en vecka i förväg.
Deltagare som inte kan komma på mötet ska själv ordna ersättare och meddela sekreterare.
Samverkansberedningen är ett viktigt forum där kommunen och landstinget möts för att utbyta
information och diskutera våra gemensamma samverkansprojekt. Det är därför av stor vikt att
så många som möjligt deltar på dessa möten. Även om man bara kan delta del av mötet ser vi
gärna att ni kommer och medverkar den tid som ni kan.
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Susanne Berger, ordförande omsorgsstyrelsen Avesta kommun
Kirsti Andersson (S), 2:e vice ordförande omsorgsstyrelsen Avesta kommun
Anders Vestman (S), 3:e vice ordförande omsorgsstyrelsen Avesta kommun
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Björn Hansson, bildningschef Avesta kommun
Per-Inge Nyberg (S), politiker Landstinget Dalarna

Sören Aspgren (S), politiker Landstinget Dalarna
Britt Inger Remning (M), politiker Landstinget Dalarna
Stefan Tungström, psykiatrisamordnare Landstinget Dalarna
Marie-Louise Albertsson, verksamhetschef akut, medicin ger/rehab Avesta lasarett
Helena Strandberg, verksamhetschef vårdcentral Avesta
Lis Linnberg, områdessamordnare Landstinget Dalarna
Kerstin Vesterholm, verksamhetschef öppenvårdspsykiatrin Avesta/Hedemora
Ersättare Landstinget Dalarna
Sara Persson (C), politiker
Hans Danielsen (S), politiker
Kajsa-Lena Fagerström (S), politiker

