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1. Mötets öppnande 

Ordförande Stina Munters (C) hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs. 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 

Det finns inga minnesanteckningar från föregående möte. Vid föregående möte gavs 

information om samverkan barn och unga mellan vårdcentral och individ- och 

familjeomsorg, information om coronaläget gällande vaccination samt nuläge för 

respektive huvudman och utbyggnad och renovering av Bäckaskog. 

4. Samverkan Barn & Unga 

Personalchef är tillförordnad chef för elevhälsan. Samverkansgrupp bestående av 

socialchef, skolchef, elevhälsochef och verksamhetschef för vårdcentralen har sett över 

olika delar i samarbetet, och man upplever att arbetet i samverkansgruppen fungerar bra. 

Man arbetar bland annat med att få gemensamma rutiner kända, att tydliggöra gruppens 

uppdrag och bredda kännedomen om gruppen, till exempel bland skolans personal. 

Elevhälsans personal upplever att det är svårt att få tydlighet kring remissförfarandet till 

BUP. 

Verksamhetschef för vårdcentralen meddelar att en ny MVC/BVC-psykolog är 

rekryterad till Malung-Sälen/Särna/Vansbro. Man söker även psykolog till samtal 

barn/unga. 

Socialchef ger lägesrapportering avseende arbetet med familjecentral. Just nu försöker 

man hitta passande lokaler. Socialchef ger även rapport från enhetschef för individ- och 

familjeomsorgen: socialsekreterarna har bra kontakt med vårdcentralen. Det är viktigt 

att man snabbt får kontakt när någonting händer. Det finns en risk med att 

familjecentrum är stängt och att socialförvaltningen inte kan besöka förskolorna, och det 

blir då extra viktigt att på annat sätt nå ut med information om orosanmälningar och 

anmälningsplikt. 

5. Samverkan Vård och omsorg 

Coronaläget, vaccinationer 

Regionråd ger lägesrapporteringen för regionen. Det är fortfarande förstärkt med 

personal några dagar i veckan, förhoppningen är att det snart ska gå att minska på 

vårdplatserna. Inläggningen på vårdplatserna minskar och det är mindre tryck på IVA. 

Det syns en tydlig vaccinationseffekt i att de äldre, som vaccinerades först, inte hamnar 

på sjukhus i lika stor utsträckning. Bra vaccinationstäckning på alla vårdcentraler i 

länet. 

Verksamhetschef för vårdcentralen informerar om att vaccination pågår i 

församlingshemmet i Dala-Järna. Har viss problematik med postgången, många är dock 

positiva. 
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Områdessamordnare informerar om att man kommer att få hjälp med vaccineringen i 

sommar. 

Projekt bedömningsbil 

Verksamhetschef för vårdcentralen ger information om pågående projekt med 

bedömningsbil. En bedömningsbil är en utrustad ambulans med en 

ambulanssjuksköterska som bemannas dagtid måndag till fredag. I Vansbro-Ludvika 

åker man ut för att göra en första bedömning i väntan på ambulans och säkerställa att 

alla får lika vård. 

När ambulanssjuksköterskan inte är ute på SOS-larm kommer hen att jobba på 

vårdcentralen med god och nära vård och utgöra fast vårdkontakt till patienter som har 

behov därav. En fast vårdkontakt planerar in besök till läkare, tar fram en hälsoplan och 

planerar för att patienten ska känna sig trygg i hemmet. 

Under projektets gång ska vi se vad det finns för behov. Man kan samverka kring 

bedömningar av patienter i hemmet, såsom att ta prover och göra mer utökade 

bedömningar i hemmet eller särskild boende, och utgöra ett stöd till kommunens 

personal i hemsjukvården. 

Suicidprevention 

Verksamhetschef för vårdcentralen informerar om arbetet med suicidprevention. 

Vansbro har legat högt i suicidstatistiken. Vårdsamordnare för psykisk hälsa arbetar nu 

även med suicidprevention. I projektet arbetar man för att få en bättre medvetenhet om 

riskgrupper och bakgrundsfaktorer. Vad skulle kunna minska antalet suicid? Vem kan 

göra något? Hur kan vi förhindra? Suicidprevention och insatser för det i ett pågående 

projekt från 2021–2023. 

Representant från kommunstyrelsen uttrycker att det är otroligt viktigt med tidig 

upptäckt, att man kan ha hjälp av kvinnojour, budget- och skuldrådgivning och 

konsumentrådgivare och individ- och familjeomsorgen. 

Regionråd delar med sig av MHFA – första hjälpen utbildning gällande psykisk ohälsa.  

Samverkan lokal nivå 

Socialchef informerar om att arbetet för att få en bra samverkan fortsätter på lokal nivå, 

mellan kommunen och vårdcentralen, i en grupp med verksamhetschef från 

vårdcentralen, skolchef och elevhälsochef. Man diskuterar vikten av en bra struktur för 

samverkan på lokal nivå och vilka grupper vi har behov av m.m. Det finns ett stort 

behov av samverkansgrupper bl.a. på grund av alla överenskommelser vi har mellan 

region och kommun. 

6. Rapporter 

Återinläggningar, undvikbar slutenvård, hemsjukvård 

Områdessamordnare rapporterar återinskrivningar inom 30 dagar från januari till april 

2021 (se bilagor till minnesanteckningar). 

Verksamhetschef för vårdcentralen informerar om att bedömningsbilen kommer att 

kunna ha påverkan på dessa siffror, framförallt vad gäller att trygga upp hemma. 
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Diskussion förs kring den lösning man hade i Särna med akutplatser på vårdcentralen, 

dit man kunde komma för övervakning och lättare bedömning och stanna över natten 

istället för att åka in till akuten. Kommunen kan bedriva platser enligt SoL.  HSL-

platser kräver en annan organisation. 

Nuläge respektive huvudman 

Regionråd rapporterar nuläge för regionen i stort. Regionens årsredovisning 2020 visade 

på ett plusresultat varav en stor del utgjordes av statsbidrag. Arbete pågår med budget 

för nästa år. I och med pandemin har man kommit igång med nya arbetssätt, såsom 

mobila team, vilket man kommer att ha stor nytta av även efter pandemin. De som är 

sjukast och skörast har undvikt att söka vård under pandemin, och vi förbereder oss på 

hur vi ska hantera den uppskjutna vården. Kirurgin i Mora och Falun fördelar 

patienterna på annat sätt, och använder resurserna bättre vilket leder till att köerna inte 

fylls på på samma sätt. 

Områdessamordnare informerar om lokalförändringar vid Mora lasarett och Mora 

vårdcentral som planeras vara klart sommaren 2023. 

Verksamhetschef för vårdcentralen informerar om att problemet med brist på läkare 

verkar vara löst fram till årsskiftet. 

Kommunchef informerar om att kommunens bokslut för 2020 visar på ett plusresultat, 

vilket till stor del beror på statsbidrag. Arbete pågår för att nå en långsiktigt hållbar 

ekonomi med en verksamhet i balans. Beslut om budget 2022 tas efter sommaren. 

Arbete pågår även med förändring av styrmodellen och översyn av 

förvaltningsorganisationen. Det behövs nya lokaler för skolan och byggnation sker på 

Bäckaskog för särskilt boende. Stort tryck på individ- och familjeomsorgen, med många 

nya ärenden och ökade kostnader. 

Återrapport Tandvård 

Ordförande informerar om hur läget ser ut avseende tandvård i kommunen. Bland annat 

att folktandvården har ett nytt introduktionsprogram som förhoppningsvis kan 

underlätta rekryteringen av tandläkare till Vansbro. Genom introduktionsprogrammet 

får tandläkaren ett individuellt utformat introduktionsprogram efter behov, tandläkaren 

har möjlighet att åka till närmaste centralklinik (Mora) för handledning av erfaren 

kollega 2–3 dagar i veckan. I detta kan även tandläkaren ta med sig patienten från 

hemkommunen (Vansbro) om patienten vill det. Sen jobbar tandläkaren 2–3 dagar på 

hemkliniken med enklare behandlingar som tandläkaren känner sig trygg i. Detta sker 

under 6 månader och efter halvårsuppföljning justeras introduktionsplanen med avsikt 

att öka antal dagar på hemkliniken. 

7. Innehåll vid kommande möte 

Stina Munters (C) och Sofia Jarl (C) gör upp en dagordning till kommande möte, den 3 

september kl. 13:00 – 15:00. 

8. Övriga frågor 

God och nära vård 

Diskussion förs om god och nära vård även utöver vården om äldre. På vårdcentralen 

jobbar man med god och nära vård direkt från födseln, men i kommunen, ex. 
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elevhälsan, upplever man att det behövs en förbättring. Först och främst en förankring i 

både politik och förvaltning. Vid samverkansmöten mellan kommun och vårdcentral 

diskuteras god och nära vård i stor utsträckning, och det arbetet borde framledes 

återkopplas till POLSAM. 

Rastplats Vansbro 

Representant för kommunstyrelsen för upp frågan om rastplats Vansbro som avgörs av 

Trafikverket. 

9. Mötets avslutning 

Mötet avslutas. 

 

 

Bilagor: 

193 Undvikbar slutenvård april 

193 Undvikbar slutenvård mars 

194 Återinskrivningar 
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