Anteckningar Samverkansberedning
Datum:
Lokal:

Onsdagen den 22 november 2017, kl 14.00
Omsorgshuset, Markusgatan 25, Avesta

Närvarande:
Susanne Berger (S), ordförande omsorgsstyrelsen, Avesta kommun
Kirsti Andersson (S), 2:e vice ordförande omsorgsstyrelsen, Avesta kommun
Carina Johansson, förvaltningschef omsorgsförvaltningen, Avesta kommun
Anna Nurmilehto, vård och omsorgschef, Avesta kommun
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
Kerstin Vesterholm, verksamhetschef öppenvårdspsykiatrin Avesta/Hedemora
Helena Strandberg, verksamhetschef vårdcentral Avesta
Marie-Louise Albertsson, verksamhetschef akut, medicin ger/rehab, Avesta lasarett
Lis Linnberg, områdessamordnare, Landstinget Dalarna
Pernilla Eriksson, sekreterare

1. Psykisk ohälsa unga
Lis Linnberg, områdessamordnare, Landstinget Dalarna, går igenom ”Första linjen för
barn och ungas psykiska hälsa”, samverkan mellan kommun och landsting.
Bildspel samt uppdragsbeskrivning för samtalsbehandlare barn och unga inom första
linjen bifogas anteckningarna.
Ulla Allard, projektledare för ”Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa, kunde
tyvärr inte närvara vid mötet.
Fortsatta diskussioner efter genomgången. Carina Johansson berättar att verksamheten
på ”Höjden”, som arbetar med ungdomar och unga vuxna som har problem med
missbruk, alkohol, narkotika m m, kommer att förstärkas med 1,0 tjänst 2018.
Susanne Berger berättar att fältorganisationen hittills haft tillfällig förstärkning men att
det troligtvis kommer att bli en permanent förstärkning från och med 2018. Beslut tas i
december.
Region Dalarna har inbjudit till en temadag den 29 november, ”När det värsta händer”,
temadag om efterlevandestöd vid suicid. Sista anmälningsdag 22 november.

2. Avtal ungdomsmottagning
Avtalet är framtaget och klart. Påskrifter är på gång. Genomgång av avtalet på nästa
möte.
3. Utskrivningsklara
Anna Nurmilehto berättar att vård och omsorg haft hemtagningsteam i ca 3 år. Två
ordinarie personal har arbetat i teamet hela tiden som nu även är utökat.
Fortfarande många vakanser i sjuksköterskeorganisationen.
Marie-Louise Albertsson påtalar att det ungefär var 6-8 vecka blir en ”propp” som
stoppar upp flödet gällande utskrivningsklara. Landsting och kommun måste tillsammans
göra något åt situationen för att undvika ”proppar”.
Lis Linnberg berättar att arbete pågår med att få till en digital process för
utskrivningsklara. Tillgång finns till att ha i-pads på rullstativ vid vårdplaneringar.
Avesta kommuns it-avdelning ska kontakta Lis Linnberg angående ett eventuellt
införande för Avesta kommuns del.
4. Familjecentralen
Nytt avtal är på gång för Familjecentralen.
Helena Strandberg påtalar att önskemål finns om att utöka öppen förskola på
Familjecentralen till 1-1½ dag per vecka. I nuläget är det öppen förskola ½ dag per vecka.
5. Information
Vård och omsorg
Planering av nybyggnation särskilt boende vid Balders fortgår. Det kommer att bli 36
boendeplatser tillsammans med förskola i bottenvåningen, 120 platser.
Fortfarande svårt med rekrytering av personal till verksamheten.
Bildningsförvaltningen
Björn Hansson påtalar att Habiliteringen har nya rutiner gällande psykologisk och
medicinsk utredning. De ska inte göra utredningar i fortsättningen. Om det stämmer att
de inte ska göra utredningar måste i så fall bildningsförvaltningen och
omsorgsförvaltningen utöka sina verksamheter genom att anställa egen personal som
gör utredningar. Lis Linnberg lyfter frågan till Annelie Pihlgren, avdelningschef
Habiltiteringen Hedemora, och återkommer till Björn Hansson.
Socialtjänsten
Ny regional överenskommelse om missbruksfrågor är på gång.
Bekymmersamt att det är ca 1 ½ års väntetid till BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) för
att få bedömning. Orsaken är resursbrist.

Landstinget
Arbete pågår med att starta mobilt läkarteam som ska göra akuta bedömningar. Kommer
igång under 2018.
Det finns en stor drogproblematik i samhället. Bland annat pågår föräldrautbildning.
Inom öppenvårdspsykiatrin är det många vakanta tjänster just nu. Dock kommer flera
tjänster tillsättas under 2018.
Nytt avtal gällande språktolkar är på gång.
6. Sammanträdesdatum 2018
28 februari kl 14.00 plats: Stadshuset, sammanträdesrum bv, Corneliusgatan 16
23 maj
kl 14.00 plats: Fridolinsalen Avesta bibliotek, Kungsgatan 32
Höstens sammanträdesdatum bestäms på mötet i februari.

