Anteckningar vid möte med POLSAM 2017-05-05
Plats och tid: Stora Sågbladet, Dalagatan 1, Orsa kl 13.00 – 15.30
Närvarande: Jan Segerstedt, ordf
Gunilla Elings-Friberg
Susann Lindblad
Ann-Therese Albertsson
Marie Jangmyr-Sundin
Gunnar Olsson
Bigitta Sohlberg
Anita Nääs
Maria Tapper
Lena Freijs
Malin Trapp
Övriga:
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Lotta Hedin

Utskottet för omsorg
Utskottet för omsorg
Utskottet för omsorg
Kommunchef
Tf verksamhetschef Omsorg
Finsam
Ordf Hälso- och sjukvårdsberedningen
Verksamhetschef Orsa vårdcentral
Landstingsrepresentant
Områdessamordnare
Enhetschef Psykiatriska motagn.team
Sekreterare

Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet.
Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns.
Föregående minnesanteckningar 2017-03-03
Anteckningarna läggs till handlingarna.
Kommunchefens punkt
Rekrytering av verksamhetschef Omsorg pågår.
Budget och målarbete 2018 är på gång. Man försöker att få budget och mål att hänga ihop.
Antal mål ska hållas nere. Fokus ska ligga på det som är kritiskt.
Landshövdingen var på besök den 4 maj. Ett besök gjordes på musikskolan där man bl a lär
flyktingbarn svenska genom musik.
Ungdomens hus genomgår en del förbättringar. Mer krav ska ställas på ungdomarna.
Besök av UF-företag som jobbar mot skolan för att få ungdomar intresserade av samhället
och företagande.
Hotellet har nu stängt asylboendet.
EKB kommer att minska ner, kommer att göras till ett stödboende.
Samverkan Barn & Unga
Ulla Allard och Susanne Wittkull besöker POLSAM och informerar om ett projekt – Psykisk
hälsa barn och unga. Syftet är att skapa goda förutsättningar för en funktionell och
tillgänglig vård och omsorg.

Finsam
För 2016 har Finsam gjort ett minusresultat, det indikerar på att verksamheten kommit
igång så att pengarna går åt. Största utgiften är ett coachingteam på 5 personer, 3 i Mora
och 2 i Älvdalen. En styrgrupp med deltagare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Landstinget och kommunerna kommer att leda teamet. Ett avtal kommer att skrivas, teamet
ägs av parterna men finansieras av Finsam.
Projektet Mora kommun - integrerad psykiatrimodell, mål är att inte behöva skicka iväg
personer på behandling.
Projekt i Särna, jobb norr, handlar mycket om skogsarbete.
Rosab, projekt, en förstudie av offentliganställda som inte jobbar.
Utbildning 7 - 20 om förhållningssätt.
Samordnad beroendevård
Ett möte är bokat till 30 maj. Avtalet ska gås igenom och revideras.
Samverkan Vård & omsorg
Ett möte har varit idag. Ser positivt framåt. Man diskuterade ”Trygg och säker utskrivning
från slutenvården”, samarbete mellan öppenvård, slutenvård och kommun ska bli bättre för
säker utskrivning. Hemsjukvården diskuterades också.
Flyktingfrågor
Punkten utgår.
Rapport från respektive huvudman
Psykiatrin: Fakt - mottagningsteamet aktualiserar patienter som det är brådskande med, där
kan all personal se vad som är aktuellt. Projekt – ”rak rätt kompetens” - arbeta med rätt
saker. Terma, arbete med säkerhet, bemötande. Säter kommer att ha intaget stängt dagtid
under sommaren.
Landstinget: Helikopterplattan invigs på måndag. Klarades bra vid akutbranden. Branden
klarades av mycket bra. Inga personskador. Personalen har ställt upp mycket bra.
1177 som man kan ringa till kommer att bli nationellt från i höst. Det som händer då är att
man inte kan boka akuttider. Byggstart av moduler vid Mora lasarett.
Omsorg/lärande: Planeras att starta en Vinäs-modell för ungdomar i riskzon, samarbete
mellan lärande och omsorg.
Innehåll vid kommande möte
Familjens hus.
Övriga frågor
Mötets avslutning
Ordförande avslutar mötet.

