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Mötets öppnande 
Kjell Persson hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

§ 12 
FINSAM. Coachingteametlmottagningsteamet, Grön förrehab. Petra Palmestål, verkställande 
tjänsteman 

Petra Palmestål informerade om Finsams arbete. Insatser kan behövas för personer 
som drabbats av ohälsa för att kunna ta sig tillbaka till arbetslivet eller till studier. Man 
vänder sig till personer mellan 16-65 år. Det finns 83 samordningsförbund i landet. 
Läs mer om Finsams arbete på hemsidan: www.finsam-falun.se . Se bilaga. 
Onsdagen den 3 juni, kl 07.30-09.00 håller Finsam i ett frukostmöte på First Grand 
Hotel i Falun tillsammans med samverkansaktörer. Deltagarna vid Hälso- och 
sjukvårdsberedningen inbjudes. 
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.. ' "'* 

ANSAM.pdf 

§ 13 
Protokollsjustering 

§ 14 

Nämnden föreslår att utse Fanny Johnson att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

Ordföranden översänder efter egen justering protokollet till utsedde justeraren för 
omgående justering. 

Beredningen beslutar 

a t t utse Fanny Johnson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

Föregående protokoll 
Föregående protokoll från 2014-02-13 godkändes och läggs till handlingarna. 

§ 15 
Frågor under punkten övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

§ 16 
Anmälningsärenden 

Nr Sammanträdesprotokoll 

1 

2 

Kommunala Handikapprådet 

Kommunala pensionärsrådets 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2014-02-12 

2014-02-12 

3 Patientnämnden Dalarna 2014-02-11 

4 Patientråd Falu Kommun och Hälso- 2014-03-04 
. och sjukvården 

5 Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-11 
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Beredningen beslutar 

a t t anteckna anmälningarna till protokollet. 

§ 17 
Information från Primärvården Falun 
Lisbeth Isaksson, verksamhetschef 
Ylva Aström, avdelningschef Norslunds vc 

Ylva Astråm informerade om hur det ser ut på bemanningssidan. I dagsläget har man 
13 540 patienter registrerade och 2,6 ordinarie läkare. Snart finns endast 1,8 ordinarie 
läkare i tjänst. Stafettläkare fyller ut det som saknas. På sköterskesidan är det flera 
som har slutat och man är nu inne i en rekryteringsperiod av sjuksköterskor. Övrig 
personal som undersköterskor, sekreterare är det ingen omsättning på. 
Hälsoval Dalarna har gjort att man har tappat patienter till den privata sidan. Införandet 
av journalsystemet TakeCare har tagit mycket kraft. Tidigare har Norslunds vc haft 
dålig tillgänglighet i TeleO (telefonrådgivning) men ett förbättringsarbete har skett och 
man har i dagsläget 100 procents tillgänglighet i telefon. För att behålla ST-läkarna har 
man tillsatt en ST -grupp med en ordinarie läkare som är handledare. Man arbetar med 
att ta hand om ny personal på ett bra sätt. Nu finns en introduktionspärm för läkare. I 
den lokala ledningsgruppen har man diskuterat att ha kvällsöppet för att öka 
tillgängligheten. En livsstilsmottagning kommer att starta upp och det planeras för att 
ha en sjukgymnast 2,5 dagar i veckan. Alla sjuksköterskor har gått utbildning i ett 
projekt ang depression. Rökawänjningsgrupp finns. Samtalsterapeut kommer en dag i 
veckan. Sjuksköterska ansvarar för hälsosamtal för flyktingar, men tyvärr saknas 
lokaler just nu. 
Lisbeth Isaksson informerade om att framtagande av handlingsplaner för ekonomi i 
balans pågår. Intäkterna behöver öka. Det finns ett uppdrag till alla vårdcentraler i 
Falun att se över möjligheten till utökade öppettider, hälsokontroller. Delårsrapporten 
ska vara inlämnad senast 17 april. Resultatet per februari 2014 visare ett underskott på 
2 mkr. Det pågår en ombyggnation på Norslunds vc där man skapar ett tilllab-rum för 
att få ett bättre flöde. Det kommer att bli totalt tre rum, mot idag två rum. Ett projekt 
pågår där man ser över flöden i vården, rätt kompetens på rätt plats. 
Natione" patientenkät genomfördes hösten 2013. Den visade bl.a. att patienterna var 
mer nöjd med tillgänglighet på Norslunds vc än riket. Men man låg sämre på 
bemötande och förtroende. 
Sommaren är mycket skör. Verksamheten dras ned och prioriteringar blir på akuta 
patienter, hemSjukvård, evc. Säbo ersätts med telefonkonsulter. 
Det är en fortsatt dialog med hemsjukvården. En utvärdering kommer att påbörjas 
under våren och presenteras efter årsskiftet. Det är Region Dalarna som har gett 
uppdraget om en utvärdering. 

Beredningen beslutar 

a t t anteckna informationen till protokollet. 
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Hälso- och sjukvårdsberedning för Falun 

§ 18 
Rapporter, Kjell Persson 

§ 19 

2014-02-21 
2014-03-04 
2014-03-06 

2014-03-11 
2014-03-11 
2014-03-17 
2014-03-19 
2014-03-25 

FINSAM 
Patientråd Tisken 
Konferens "Bättre liv för sjuka äldre i Dalarna", 
Borlänge 
Hälso- och sjukvårdsberedning Södra i Säter 
Tematräff Falun: Astma, allergi, KOL 
FINSAM 
Alla Patientråd i Falun 
Arsmöte Medicinhistoriska museets vänförening i Falun 

Beredningen beslutar 

a t t anteckna informationen till protokollet. 

Rapporter/information från Hälso- och sjukvården 
Hans Liljeberg 

Familjecentral etapp 2 
Planeringsarbetet fortgår. Tyvärr har Kopparstaden ändrat sig och möjligheten att 
inrymma den öppna förskolan och socialrådgivningsfunktion i en till Vårdcentral 
Britsarvet närliggande lägenhetshus är ej längre ett alternativ. Förslag från 
Kopparstaden är att istället bygga ett helt nytt hus även det i anslutning till 
vårdcentralen. 
Vid styrgruppens nästa möte 7/4 kommer förhoppningsvis en skiss från Kopparstaden 
att presenteras på hur detta skall lösas. 

Tematräffar 
Temakvä//1 
11/3: "Hur påverkas andningen av astma, allergi och KOL?". 
Plats: Stadsbiblioteket. Välbesökt och uppskattat. 

Temakväl/2 
8/4:"Ledvärk - Artrit eller Artros? Föreläsare är Britt-Marie Wåhlin Nyhäll, läkare på 
Reumatologkliniken och sjukgymnast Catarina Forsberg. 
Plats: Stadsbiblioteket, kl 18.30. 

Under hösten planeras hållas tre ytterligare tematräffar: 
);> Demens - Plats: Enviken mitten av september 
);> "Konsekvenser av antibiotikalläkemedel" - bö~an av oktober. 

Plats: Stadsbiblioteket 
);> "Bröst- och Prostatacancer" - mitten av november. Plats: Stadsbiblioteket. 

Inga föreläsare inbokade ännu. 

Byggnationer 
Ny vårdbyggnad 
Sista pusselbiten när det gäller Dahlska huset är på gång - AVA flytta ner i sina 
nyrenoverade och ombyggda lokaler under april månad. Utökning av antalet 
vårdplatser från tidigare 12 till 16. Tyvärr kommer verksamheten inledningsvis ej kunna 
ha de "tillkommande" platserna öppna p g a sjuksköterskebrist. 
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Infektionskliniken 
Infektionskliniken skall moderniseras - nuvarande salsida byggs om till enkelrum. 
Ombyggnadsarbeten fortgår, klara under våren 2014. Evakuering under 
om byggnationen till paviljongerna. 

Ambulansstation 
Permanent station kommer att byggas där den provisoriska stationen ligger i dag. 
Projektering pågår. Bygglov beviljats. Byggstart under våren 2014. 

Dagkirurgi 

6(8) 

Ny dagkirurgienhet kommer att byggas i nuvarande kirurgmottagning, 5 st 
operationssalar (i det provisoriska 3 salar). Enheten kommer att serva de opererande 
specialiteterna (Kir, Ort, Kvinnoklin, Barn och käkkirurg). Byggstart inom kort. 

Labmedicin 
Automatisering - byggstart våren 2014 - kommer att ske i många etapper då 
verksamheten kommer att behöva finnas kvar i lokalerna. 

Övrigt 

Sommar planering 
Sommarplanering såväl inom primärvården som lasarettsvården har pågått sedan före 
jul. Svårt att rekrytera bl a tillräckligt antal sjuksköterskevikarier innebär att det råder en 
relativt stor oro från verksamheterna för hur sommaren skall kunna lösas. Högsta 
landstingsledningen engagerad för diskussioner kring extra ordinära lösningar och 
prioriteringar m.m. Planeringsarbetet fortgår. 

Hans Liljeberg och Lisbeth Isaksson har även träffat Falu kommun för ömsesidig 
information över hur sommarsituationen ser ut i våra respektive verksamheter. Nytt 
möte planerat till mitten av april. 

Ny ledningsorganisation för Hälso- och sjukvården 
För närvarande är Karin Stikå- Mjöberg såväl landstingsdirektör som förvaltningschef 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen (den största förvaltningen i Landstinget Dalarna) och 
Sven Nilsson hennes biträdande i bägge befattningarna. Sven N har från årsskiftet 
klivit av sina uppdrag. Ny bitr landstingsdirektör och förvaltningschef har utsetts - Lars
Olof Björkqvist, vår tidigare/nuvarande personaldirektör. Rekrytering av efterträdare till 
Lars-Olof är klar. Ny personaldirektör blir Anna Cederlöf, hon kommer senast från 
Ludvika kommun där hon varit personalchef. Anna kommer att bö~a sin anställning i 
Landstinget Dalarna i juni 2014. Fram till dess att Anna tillträder har Lars-Olof dubbla 
uppdrag. 

Vidare kommer det att tillsättas 4 st divisionschefer mellan landstingsledningen och 
verksamhetscheferna. De 4 nya tjänsterna kommer att ha ansvar för 4 st delar av 
hälso- och sjukvården; Opererande speCialiteter, Medicinska specialiteter, Primärvård 
och Psykiatri. Annons har varit ute (sista ansökningsdag 29/1). Genomgång av 
ansökningshandlingar genomförd, såväl meriterade internsökande som 
externsökande. Intervjuer genomförda. Erbjudande om tjänsterna utdelade. Klart med 
Primärvård och Psykiatri - dock fortfarande inte helt klart för övriga två. 

Problem med utskrivningsklara patienter på Falu lasarett 
Sedan jul-/nyårshelgen har det förekommit beläggningsproblem på lasarettet, 
mestadels inom medicinska- och kirurgiska klinikerna. En av orsakerna har varit/är att 
det finns problem hos kommunerna att ta hem utskrivningsklara patienter beroende på 
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§ 20 

brist på korttidsboendeplatser och eller SÄBO-platser. Just nu är det störst problem 
med patienter från Säters och Borlänges kommuner. Falu kommun, där det från 
hösten och framåt varit problem, fungerar nu ganska bra efter det att kommunen 
öppnat upp nytt SÄBO med 32 platser på Galgberget - "Kårebacken". 

Frågan har diskuterats i de olika samverkansberedningarna i länet och Hans Liljeberg 
var föregående vecka och informerade Välfärdsberedningen. Pågår även utredning 
centralt i SKL:s regi. 

Världshälsodagen 7/4- tema "Small creatures big threats" 
I samband med detta planeras att hållas någon form av öppet hus för allmänheten på 
länets lasarett/sjukhus. Syftet med detta är att tydliggöra utbudet på våra 
lasarett/sjukhus. Annonsering via Inblick, länstidningar m.m. 

Vårdutvecklartjänst 
Vårdutvecklartjänst för Falun och Mellersta hälso- och sjukvårdsområdet varit ute, 6 st 
kvalificerade internsökande. Intervjuer planeras genomföras under april/maj. Tillträde 
troligen efter sommaren. Tjänsten ska i första hand vara ett stöd till primärvården i de 
båda områdena men även arbeta i nära samarbeta med vårdutvecklama som finns 
anställda på specialistvårdsklinikerna på Falu lasarett. 

Beredningen beslutar 

a t t anteckna informationen till protokollet. 

Rapport från "Bättre liv för sjuka äldre" 

5 respektive 6 mars arrangerades två seminarier kring arbetet med "Bättre liv för sjuka 
äldre" (5/3 i Mora och 6/3 i Borlänge). 
Målgruppen för seminarierna var tjänstemän, verksamhetsföreträdare och politiker från 
landstinget, länets kommuner samt Region Dalarna. 
Syftet var att diskutera förbättringar av vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. 
Flertalet av ledamöterna i HoS-beredningen Falun deltog vid seminarierna. 

Vid seminarierna delgavs deltagarna en hel del "goda exempel" på projekt och arbeten 
kopplat till gruppen äldre som pågår eller genomförts i länet, bl a SUS-projektet på 
Medicinkliniken Falun/Ludvika - systematiskt telefonuppföljning efter utskrivning för 
patienter 70 år och äldre. "Toarätten" - Gagnefs kommun - hjälp med toalettbesök 
istället för att direkt använda inkontinenshjälpmedel, Hjärtsviktsprojekt i Avesta
samverkan mellan Avd 3 på lasarettet, ambulanssjukvården och Avesta och 
Hedemora kommuner - patienter med hjärtsvikt känna sig trygga i hemmet och ej 
behöva åka till lasarettet i onödan. 
Seminarierna avslutades med gruppdiskussioner grupperande per ort där man skulle 
lista upp vad gruppen var stolta över när det gäller vad som görs för denna grupp av 
patienter, vilka framgångsfaktorer samt vad vi kan lova våra äldre januari 2015. Vid 
redovisningarna per grupp konstateras att det görs väldigt mycket inom området och 
tör patientgruppen. 

Beredningen beslutar 

a t t anteckna informationen till protokollet. 
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p 1 
Ovriga frågor. 

Inga övriga frågor togs upp under mölet. 

Informationen ti ll protokoll et. 

Avslutning 
Kjell Persson lackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 
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