ORSA KOMMUN – LANDSTINGET DALARNA

MINNESANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE POLITISK
SAMVERKANSBEREDNING KOMMUN-LANDSTING, ORSA
Dag
Tid
Plats

2011 12 06
09.00 – 12.30
Scott, Dalagatan 1, Orsa

Närvarande
Hans Sternbro (s)
Marie Olsson (s)
Ann-Marie Fröjd (c)
Christine Elofsson-Arons
Marie van Geffen Blomberg
Kent Henriksen
Bigitta Sohlberg (s)
Bitte Nohrin Jernberg (s)
Bernt Westerhagen (c)
Bengt Malmqvist
Ulla Jonasson Damm
Annika Lusth
Elina Kisnis
Henrik Göthberg
Emma Lundberg
Inger Skoglund Hassis
Ann-Sofie Sund
Ewa Andersson
Karin Alexandersson
Johan Kostela,
Johanna Jansson

Socialnämndens ordförande
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Socialchef
Biträdande socialchef
Förvaltningschef, BUN
Ordförande, Hälso- och sjukvårdsberedningen
Ordinarie landstingsrepresentant
Ordinarie landstingsrepresentant
Områdessamordnare, norra och västra sjukvårdsområdet
Vårdadministratör, Landstinget
Verksamhetschef Orsa vårdcentral
Socialsekreterare, pkt 1-5
Projektledare, Resurscentrum
Kurator, Orsaskolan
Folkhälsorådet
Ungdomskonsulent
Sekreterare
Dalarnas Forskningsråd, IFO-ansvarig, pkt 7
Dalarnas Forskningsråd, pkt 7
Dalarnas Forskningsråd, pkt 7

Frånvarande: Gunilla Elings Friberg (s), BUN
Peter Kral, verksamhetschef psykiatrin
Marita Robelin, enhetschef öppenvårdspsykiatrin, Mora

1

ORSA KOMMUN – LANDSTINGET DALARNA

2

1. Mötet öppnas
Ordföranden Hans Sternbro hälsar välkommen och öppnar mötet.
2. Föredragningslistan fastställs. Punkt 6 utökas (a-d).
3. Föregående mötes minnesanteckningar
Minnesanteckningarna från föregående möte 2011 09 27 gås igenom och läggs till
handlingarna.
4. Modellområden i Dalarna/barn och ungdomars psykiska hälsa
Hans Sternbro informerar om den aktuella situationen i modellområdesprojektet. Han har
deltagit i föredragningen där även Gagnef och Hedemora var med. Läs mer på
www.Lt.dalarna.se/folkhalsa, www.frusam.se och www.SKL.se/psynk .
Inger Skoglund-Hassis efterlyser synkroniserade insatser (vem gör vad?).
Annica Lusth berättar att man från Landstinget har bildat en styrgrupp för att diskutera
hur vårdcentralen kan delta i kommunens arbete.
5. Kommunala uppföljningsansvaret
Elina Kisnis informerar om uppföljningen som hon arbetat med i 2,5 månader. Det
handlar om att kartlägga unga mellan 16-19 år som inte är i arbete eller utbildning och
erbjuda dem lämpliga åtgärder. Elina lämnar en utvärdering till mötesdeltagarna.
Diskussion följer. Vad händer då Elina slutar sista december? Hur mycket ska kommunen
satsa på detta?
Kent Henriksen säger att frågan har lyfts till gymnasienämnden.
Marie Olsson anser att det huvudsakligen är ett ansvar för gymnasieskolan och
gymnasienämnden men att BUN har det kommunala uppföljningsansvaret.
Uppföljning sker, enligt Marie.
6. Ungdomsmottagningen i Orsa/Samverkan/Föräldrastöd
a) Frågan om ungdomsmottagningen tas upp eftersom den ansetts vara i farozonen på
grund av barnmorskebrist. Annika Lust kan dock berätta att den förmodade bristen är
avhjälpt och att ungdomsmottagningen kommer att fungera som tidigare.
b) Samverkansfrågor kring psykisk ohälsa barn o ungdom:
Annika Lusth lyfter frågan om bättre samverkan i socialpsykologiskt forum mellan
kommunen, den psykiska öppenvården och primärvården.
c) Satsningen på Tobaksfri duo diskuteras. En satsning kommer att göras nästa år.
d) Föräldrastödsfrågan lyfts. Fungerande samverkan sker. En kartläggning om
föräldrastödsinsatser, gjord av Dalarnas forskningsråd, lämnas till mötesdeltagarna.
7. Rapport från Dalarnas Forskningsråd
Dalarnas Forskningsråd har fått i uppdrag att göra intervjuer och sammanställa fakta
kring projektet Psykisk hälsa för barn och unga i Orsa, samt att föreslå
förbättringsområden.
Tre representanter för forskningsrådet gör en utförlig presentation baserad på gjorda
intervjuer samt statistik och sammanställda fakta från Socialstyrelsen. Orsa jämförs även
med andra kommuner i Dalarna. Fokusområden och förbättringsområden föreslås. En
officiell rapport kommer att lämnas innan nästa steg görs, vilket sker i form av en
Workshop i Orsa den 14 februari 2012. Workshopens vision är: Hur vill vi att barn och
unga ska ha det i Orsa?
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8. Rapport från respektive huvudman
Landstinget
Bengt Malmqvist, områdessamordnare, informerar om
-kommunaliseringen av den primära hemsjukvården. Handlingsplanen är något försenad
men en rapport kommer i februari-mars 2012.
-att antibiotikaförskrivningen har minskat, vilket har givit Landstinget ett bidrag på 41
miljoner kronor
-att köerna till vården kortats och att det s.k. kömiljardbidraget snart har uppnåtts
-att Mora lasarett fyller 100 år nästa år. Den 9 januari 1912 skrevs den första patienten in.
Birgitta Sohlberg berättar att Mora fått bra betyg av Socialstyrelsen och att Landstingets
ekonomi nu ser en ljusning.
Annika Lusth ger info från vårdcentralen. Hon tar upp aktuella frågor som
-ökningen av typ II-diabetes i Orsa
-önskemål om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen
- val av vårdcentral, s.k. hälsoval. Mötet framför önskemål om att Annika berättar mer
om hälsovalet på nästa POLSAM-möte.
Kommunen
Henrik Göthberg berättar om hur arbetet med Resurscentrum framskrider. Två
handledare är anställda och har varit på fortbildning. Det finns ett stort nätverk som
arbetar och samordningseffekter kan ses. Andra kommuner har visat intresse för projektet
och Dalarnas Forskningsråd kommer att engageras i frågan.
Marie Olsson knyter an till Dalarnas Forskningsråds redovisning av barn och ungas
situation, och berättar att viss budgetpott finns för uppföljning kring detta.
Övrig information lämnas, bl.a. att IFO´s nye chef heter Harry Lönnebacke och att
Orsaskolan får ny rektor den 1/1 vars namn är Catrin Bylund. Kent Henriksen berättar
också om en ny resursfördelningsmodell inom skolan.
9. Innehåll kommande möte
Bengt Malmqvist och Hans Sternbro får göra föredragningslista för kommande möte.
Fortsatt fokus ska ske på barn och ungdom.
10. Sammanträdestider 2012
Mötesdatum blir: 1/3, 8/6, 19/10, 14/12. Tidpunkt för samtliga möten 9-12.
11. Övriga frågor. Inga.
12. Utvärdering av mötet
Mötet upplevs som givande. Representationen är mycket god och viktiga huvudfrågor har
lyfts.
13. Avslutning
Ordföranden tackar för deltagandet och avslutar mötet.
Vid anteckningarna
Ewa Andersson, sekreterare

