ORSA KOMMUN – LANDSTINGET DALARNA
MINNESANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE POLITISK
SAMVERKANSBEREDNING KOMMUN-LANDSTING, ORSA
Dag 2012-12-14
Tid 09.00 – 12.00
Plats: Scott, Dalagatan 1, Orsa

Närvarande
Hans Sternbro (s) Socialnämndens ordförande
Marie Olsson (s) Kommunstyrelsen
Bigitta Sohlberg (s) Ordförande, Hälso- och sjukvårdsberedningen
Bernt Westerhagen (c) Ordinarie landstingsrepresentant
Bitte Nohrin Jernberg (s) Ordinarie landstingsrepresentant
Annika Lusth Verksamhetschef Orsa vårdcentral
Marie van Geffen Blomberg, ersättare för Christin Elofsson Arons, IFO
Inger Skoglund Hassis Folkhälsorådet
Kent Henriksen Förvaltningschef BUN
Gunilla Elings Friberg (s) Ordf. Barn- och utbildningsnämnden
Ewa Andersson Sekreterare
Frånvarande:
Ulla Jonasson Damm, Vårdadministratör Landstinget
Ann-Marie Fröjd (c) Socialnämnden
Peter Kral Verksamhetschef psykiatrin
Marita Robelin Enhetschef öppenvårdspsykiatrin, Mora
Lena Freijs Biträdande områdessamordnare
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1. Mötet öppnas
Ordföranden Hans Sternbro hälsar välkommen och öppnar mötet.
2. Föredragningslistan fastställs
Följande punkter läggs till i dagordningen:
Inbjudan till seminarium ”Bättre liv för sjuka äldre i Dalarna”.
Sammanträdestider för 2013.
3.

Föregående mötes minnesanteckningar
Minnesanteckningarna från föregående möte 2012-10-19 gås igenom.

4.

Hemsjukvård
Marie van Geffen Blomberg berättar att en träff för allmänheten har hållits. 17 personer
kom på träffen och det blev en fin diskussion och bra frågor. Den 7 januari går hela
Dalarna över till hemsjukvården. För Orsas del innebär förändringen att bemanning finns
dygnet runt. Hemrehab tas även över av kommunen och en arbetsterapeut gör hembesök.
Bernt Westerhagen bjuder in representanter för hemsjukvården att besöka
pensionärsföreningen SPF vid lämplig tidpunkt. Bernt återkommer med förslag på tid.

5. Ungas psykiska hälsa
Kent Henriksen meddelar att det pågår arbete inom projektet och att styrgruppen kommer
att ha sitt första möte den 17 december. Det planeras träffar för föräldrastöd och en social
handlingsplan för att öka rättssäkerheten. Orsaskolan arbetar även med frågan och har
närvaro av socialtjänst och polis.
Vård på lika villkor
Inger Skoglund Hassis och Annika Lusth har deltagit i ett Lärande Seminarium.
Tester för nya arbetssätt ska göras med utgångspunkt från kartläggningen som nu ligger
klar. Handledare från SKL kommer att hjälpa till. En psykolog anställs i Orsa som en ny
resurs.
Rapporten från Dalarnas Forskningsråd ligger till grund för arbetet med ungas psykiska
hälsa och frågan ska fortsätta vara på POLSAM´s dagordning även i fortsättningen.
Bigitta Sohlberg nämner att många ungdomar far illa under julen. Hon berättar att man i
Mora fått mat sponsrad och att alla politiska partier kommer att hjälpa till med servering i
”rosa huset”. Har Orsa någon liknande aktivitet inför julen? Hans Sternbro svarar att det
görs aktiviteter på Ungdomens hus och att socialförvaltningen kommer att ge en
engångssumma på 400 kr till varje hushåll med barn som lever på försörjningsstöd.
Mari Olsson rapporterar att 725 tkr är avsatta för projektet ”Orsa åter i topp” för
samordnartjänst och föräldrastödsutbildning. Projektet har ännu inte kommit igång på
grund av sjukdom bland personalen.
6. Neuropsykiatriska utredningar
Basutredningar görs på vårdcentralen eller på Navet. Det är långa väntetider för både barn
och vuxna innan de kommer vidare efter basutredningen. Mötet diskuterar vad det beror
på och vad man kan göra åt det. Annika Lusth säger att en utvärdering är på gång.
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Landstingsrepresentanterna tar med frågan till Hälso och Sjukvårdsberedningen.
POLSAM vill ha en återrapportering på detta.
7. Ungdomsmottagning
Kent Henriksen redogör för ungdomsmottagningens historia. Den startade 1992 och har
fungerat bra och även arbetat förebyggande. Den har öppet på måndagar och har en
stigande besöksfrekvens. Man har upptäckt att avtal saknas och frågan är vem som äger
ansvaret för ungdomsmottagningen. Mötet beslutar att hänskjuta frågan till styrgruppen
för Vård på lika villkor (Annika, Kent, Harry m.fl.) som får arbeta fram ett förslag.
8. Livsstilsmottagning
I mars 2013 kommer mottagningen at starta. Den är ett samarbete mellan psykiatrin,
kommunen och vårdcentralen. Annika Lusth berättar mer om mottagningen på nästa möte.
9. Parkeringar vårdcentralen
Två förslag finns framtagna till utökning av parkeringsplatser. Alternativ 1 ger 18 nya
platser och enligt alternativ 2 blir det 30 nya platser och en del övriga förbättringar. Mötet
förordar alternativ 2.
10. Ledningssystem SOFS 2011:9
Socialstyrelsen har uppmanat till detta ledningssystem och en handbok om systemet finns
med tydlig struktur för ledning och styrning. Boken heter Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete. POLSAM bör sätta fokus på samverkansfrågor och rutiner och processer
t.ex. vem ansvarar för vad? Skall dokumenteras i Stratsys-systemet.
Arbetet fortskrider och POLSAM önskar en rapport framledes.
11. Syfte och mål med POLSAM
Mötet beslutar att skjuta på frågan eftersom Lena Freijs inte är närvarande. Hon ges i
uppdrag att förbereda frågan till nästa möte.
12.Rapport från respektive huvudman
Landstinget
En läkarutbildning pågår i Örebro. Avtal finns med Mora Lasarett som kommer att få 24
kandidater från utbildningen.
Vid en föreläsning i Mora om Missbruk och Beroendevård saknades representation från
Orsa kommun, vilket hade varit önskvärt.
Parkeringen vid Mora lasarett kommer att bli avgiftsbelagd.
Från vårdcentralen Orsa rapporterades att det blir utvecklingsdagar för personalen i januari
2013. Nya uppdraget för Hälsoval är klart. Ett nytt journalsystem är under utarbetande.
Verksamheten fungerar bra. En AT-läkare kommer i februari. Bra och konstruktivt
samarbete med kommunen. Sjukresor har ibland långa väntetider och patienter som får
vänta länge bjuds på kaffe.
Bitte Nohrin Jernberg meddelar att nästa patientråd kommer att hållas den 28 februari.
Kommunen
Gunilla Elings Friberg berättar att nya personalrum nu invigs på Orsaskolan.
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Medarbetare och arbetslag inom BUN kan ansöka om ett stipendium ”Lyftet”. Syftet är att
stimulera utvecklingen och förändringsarbetet inom den egna verksamheten och lyfta
elevernas resultat till en högre nivå.
Kent Henriksen presenterade en enkät om elevernas upplevelse av skolan, om lärande,
arbetsro etc. På en skala 1-4 ligger genomsnittet på nära 3,5.
Inger Skoglund Hassis visade en sammanställning av statistik över skador och olycksfall i
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner år 2011. Orsa är högt representerat i alla
ålderskategorier. Kan vi arbeta förebyggande mot detta? Konkreta lösningar efterlyses,
varav en är att göra fixarservicen mer känd. Broschyren bör uppdateras och finnas på
vårdcentralen och hos pensionärsorganisationerna.
En äldremottagning kommer att öppnas på vårdcentralen och en åtgärdsplan finns för att
göra fallriskbedömningar.
Marie van Geffen ger en lägesrapport från IFO, bl.a. om kommande samarbete med
kyrkan.
13.Innehåll vid kommande möte
Nästa möte 8/3 blir som studiebesök på familjehälsovården på vårdcentralen.
Heldagsmöte. Lunch serveras.
14.Inbjudan till seminarium
Inbjudan har kommit till seminarium om ”Bättre liv för sjuka äldre” i Dalarna den 18
januari. Det hålls som en videokonferens.
15.Avstämning sammanträdestider
2013 års sammanträdestider: 8 mars (vårdcentralen), 31 maj, 18 oktober, 13 december.
16. Övriga frågor
Inga.
17. Utvärdering av mötet
Ett matnyttigt möte med konkreta samtal och goda idéer om hur vi ska gå vidare.
2012 har varit ett positivt år med god representation från ledamöterna. Önskvärt är dock
mer närvaro från psykiatrin.
18. Mötets avslutning
Ordföranden tackar deltagarna, önskar God Jul, och avslutar mötet.

