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SvB § 12 
 
 
Speciellt inbjudna 
 
Vid dagens deltar Hans Johansson (C), vice ordförande i Kommunstyrelsen Säters kommun. 
 
______ 
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SvB § 13 
 
 
Justering av protokoll  
 
Ove Ahlinder, utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
______ 
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SvB § 14 
 
 
Delgivning av protokoll 
 
Protokoll från dagens sammanträde delges Socialnämnden i Säters kommun och  
Hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna. 
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SvB § 15 
 
 
Väntetider enligt vårdgarantin 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Karlsson informerar om vilka regler och möjligheter som finns enligt väntetidsgarantin 
inom vården. 
Vårdgarantin gäller alla patienter vid kontakt med primärvården och vid läkarbesök i primär-
vården, samt vid första besök och behandling i all planerad specialiserad vård på ett sjukhus 
eller mottagning oavsett om det är läkare, sjukgymnast, etc. 
 
Vårdgarantin regleras enligt tidsgränserna 0-7-90-90 vilket innebär att du ska få vård inom en 
viss tid. 

• 0 – kontakt med primärvården samma dag 
• 7 – läkarbesök i primärvården inom sju dagar 
• 90 – besök i specialiserade vården inom 90 dagar 
• 90 – behandling påbörjad inom 90 dagar 

Neuropsykiatri och vuxenpsykiatri omfattas inte av vårdgarantin. 
 
Diskussioner 
Gruppen diskuterar hur man för individens bästa kan förbättra arbetssätt när det gäller sam-
arbete mellan ex. individ- och familjeomsorg, elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatrin. 
 
Bakgrund 
Representanter från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har bjudits in för att diskutera sam-
arbetet med kommunen men har ej möjlighet att delta vid dagens sammanträde. Ärendet har 
initierats av individ- och familjeomsorgen som anser att utredningar avseende barn försvåras 
då väntetiderna till BUP är långa. 
 
 
Beslut 
Anna Ståhlkloo, verksamhetschef BUP bjuds in till sammanträdet den 26 september. Om 
Anna inte kan ska 1:a linjechefen för BUP bjudas in. 
 
 
Bilaga 

• Redovisning från Anna Ståhlkloo, verksamhetschef BUP 
• Rutin för ansvarsfördelning mellan Skola, BUP och HAB 
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SvB § 16 
 
 
Rapport från samarbetet angående förebyggande barn- och ungdomsarbete 
 
Ärendebeskrivning 
Anette Westrin, chef för elevhälsan, rapporterar om arbetet med samtalsmottagningen. 

Samarbetet för att få fram bra samverkansformer runt individen fungerar bra. Man har dock 
en topp av behov runt en del aktuella ungdomar. 
Det förebyggande arbetet behöver förbättras. 
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SvB § 17 
 
 
Ungdomsmottagningen 
 
Ärendebeskrivning 
Ulrika Andersson, ungdomsmottagningen Borlänge, informerar att verksamheten har haft 
brist på kurator och därför har tillgängligheten i Säter varit bristfällig. Det finns nu en ny ku-
rator på plats och till hösten ska tillgängligheten bli bättre. Barnmorska har dock varit på 
plats på mottagningen i Säter enligt avtal. 
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SvB § 18 
 
 
Hemhabilitering kontra specialisthabilitering 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Forsberg, verksamhetschef kommunens hälso- och sjukvårdteam och Katja Glav, Ha-
bilitering Dalarna, diskuterar bl.a. ansvarsfrågan mellan hemhabiliteringen och specialisthabi-
literingen.  

• Samarbetet fungerar bra. 
• Insatser i gruppbostäder vuxensidan – som vuxen har man rätt till insatser från habi-

literingen. Det kan då vara aktuellt att motivera individen att söka insatser.  
 
Katja informera om habiliteringens uppdrag som är att utreda den problematik utifrån de 
remisser som kommer in. Det finns då ett team med specialistkompetens som kliver in. Be-
hovet i Borlänge är väldigt högt för tillfället.  
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SvB § 19   Diarienummer: SN2018/0084 
 
 
Läkarinsatser till personer som vårdas av kommunens hälso-och sjukvård  
 
Ärendebeskrivning 
Marianne Henriksson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), beskriver bristen av resurser 
avseende läkarbemanning i den kommunala hälso- och sjukvården. 
 
Säters kommun tillhandahåller Hälso-och sjukvård upp till sjuksköterske/arbetsterapeut/fy-
sioterapeutnivå för personer boende på särskilda boenden samt för personer i ordinärt bo-
ende med hemsjukvård alternativt hembesök. Totalt ca 200 personer, dessa personer är i be-
hov av läkarinsatser i olika omfattning. Läkarinsatserna tillhandahålls av landstinget. 
 
Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård regleras via överenskommelse mellan kom-
mun och landsting. I nuvarande överenskommelse regleras tiden utifrån tillgängliga resurser 
och faktiska behov.  
De tillgängliga resurserna från Säters vårdcentral består av totalt 12 timmar/vecka fördelade 
på 2 dagar samt möjlighet till telefonkontakt övriga vardagar. 
Det har dock visat sig att läkarresurserna inte är tillräckliga för att uppfylla de faktiska beho-
ven. 
 
Exempel på åtaganden som inte uppfyllts optimalt: 
• Informerande samtal och brytpunktssamtal med patient och närstående 
• Medicinska bedömningar med läkarmedverkan, utöver de dagar då läkare har avsatt tid 

för kommunal hälso-och sjukvård. 
• Medverkat till att förhindra icke medicinskt motiverade besök inom sluten vården 

 
Sammanfattat svar från divisionschefen 
I svaret redovisas att läkarresurser till särskilt boende avsätts så mycket det för närvarande 
går och är möjligt. Läkarsituationen är besvärlig med stora vakanser och Landstinget Dalarna 
gör stora ansträngningar att dels utbilda unga läkare för yrket och har rekryteringsåtgärder. 
 
Landstinget har en mängd projekt för att förbättra vården nära befolkningen som mobila 
team, virtuella hälsorum, stor satsning på distansvård, vidare ett stort projekt som landstinget 
kallar ”den nya nära vården” med avsikt att flytta vården så långt möjligt är närmare patien-
terna. 
 
Landstinget utbildar just nu 108 blivande allmänläkare. De närmaste 4 åren räknar lands-
tinget med att få 100 nya färdiga allmänläkare. Man ska då se till att de får sin fasta tjänst här 
i Dalarna och förhoppningsvis Säter.  
 
Det är viktigt då landstinget har begränsade resurser att det prioriteras rätt. Samtal med an-
höriga måste i många fall delegeras till sjuksköterskor när det är lämpligt. Krävs medicinska 
bedömningar utöver dagar då läkare ej är på särskilt boende måste dessa bedömningar ske 
genom jourhavande läkare dagtid på vårdcentralen eller beredskapsjour kvällar och helger. 
 
 
Bilaga 
Skrivelse från kommunens MAS till divisionschef primärvården 
Svar från divisionschefen 
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SvB § 20 
 
 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 
Ärendebeskrivning 
Marianne Henriksson, MAS och Lena Forsberg, verksamhetschef hälso- och sjukvårdstea-
met och Monica Bergman, 1:a linjechef vårdcentralchef Säter, informerar om  samverkan och 
ansvarsfördelning mellan kommun och landsting till följd av den nya lagen Lag (2017:612) 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 
Det har inledningsvis varit lite oklarheter men i dag är det tydligare. Camilla Ånnemark, chef 
för Biståndsenheten Säters kommun, har varit till vårdcentralen och informerat om innebör-
den av den nya lagen. 
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SvB § 21 
 
 
Öppna jämförelser 2007 – 2016 

Ärendebeskrivning 
Diskussion av utvecklingen inom äldreomsorgen i Säter 2007–2016, enligt resultat i öppna 
jämförelser.  
Ärendet avser främst följande områden: 

• Brytpunktssamtal 
• Funktionsförmåga 12 månader efter stroke 
• Olämpliga läkemedel bland personer 75 år och äldre 

 
 
Bilaga 
Jubileumsrapport Öppna jämförelser 2007 – 2016  
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SvB § 22 
 
 
Revisionsgranskning avseende målgruppen de mest sjuka äldre  
 
Ärendebeskrivning 
KPMG har på uppdrag av Säters revisorer granskat den kommunala vård- och omsorgen 
samt landstigets hälso- och sjukvård i relation till gruppen mest sjuka äldre. 
Syftet med granskningen har varit att undersöka om planeringen av vården inom kommun 
och landsting sker utifrån relevanta förutsättningar och senaste kunskaper på området. 
Granskningen har även undersökt om det finns goda förutsättningar att skapa en samman-
hållen vård och omsorg för målgruppen. 
 
Resultat 
Granskningen kommer sammanfattningsvis fram till att Säters kommun kan utveckla sina 
angreppssätt och att förutsättningarna kan stärkas för att skapa en sammanhållen vård och 
omsorg för målgruppen. 
 
 
Bilaga 
Revisionsrapport 
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SvB § 23 
 
 
Tematräffar 2018 
 
Ärendebeskrivning 

Redovisning av anordnad tema-träff under våren 
Malin Lilja Altörn, folkhälsoplanerare, informerar om vårens tema-träff, den 18 april, med 
Cecilia Duvberg, psykolog, som talade om återhämtning och hur bristen av återhämtning kan 
göra oss sjuka.  

Höstens tema-träff 
Förslag är lagt om tema med MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och 
kopplingen bl.a. till fallskador. 
Malin Lilja Altörn och Lena Forsberg har fått i uppdrag att i samverkan med Kristina Mell-
berg, kommunens beredskapssamordnare och Lena Karlsson, områdessamordnare Lands-
tinget Dalarna, planera en träff runt temat. 
Lena Forsberg berättar att man tagit kontakt med olika föreläsare i ämnen utifrån MSB:s bro-
schyr ”Säkerhet i vardagen”.  
 
Träffen är planerad till onsdag den 10 oktober på Coriandergården kl. 18.00. 
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SvB § 24 
 
 
Information Social hållbarhet 
 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsoplanerare Malin Lilja Altörn informerar om aktuell situation. 
 
ANDT+S (Spel) 
Drogsituationen i skolan har förvärrats. Brev har gått ut till föräldrar med information om 
vad man ska vara uppmärksam på. 
 
COPE - föräldrastöd 
En COPE-utbildning har hållits under våren riktad till föräldrar med barn i åldern 1-12 år. 
Till hösten anordnas en utbildning för tonåringsföräldrar. 
 
BRÅ 
Ny överenskommelse mellan kommun och polis. Tre prioriterade områden  

• Medborgarlöfte 
• Trygghetsvandring 
• Stödjande insatser i arbetet med ungdomar (skola, socialtjänst och polis) 

 
Medborgarlöfte under våren 
Under våren står polisen i St Skedvi för att träffa medborgare. 
Till hösten finns önskemål om att polisen ska träffa medborgare i Säter. 
 
Samverkansutbildning 
Tjänstemän i kommunen går en utbildning i samverkanskompetens. 
 
Varmvattenbassängen 
Kommunen har drivit varmvattenbassängen ett år i augusti. Under första kvartalet har verk-
samheten ett ekonomiskt resultat på ± 0 men sett under hela året tror man att det kan bli ett 
underskott. 
Från Kommunala pensionärsrådet i Säter har man efterlyst ett rabattsystem. Även fler grup-
per kan omfattas av ett rabattsystem som personer med funktionsnedsättning m.fl. Sune 
skickar med det önskemålet med Hans Johansson. 
 
Simskola 
En simskola för barn födda 2011 har anordnats. Personal saknas för att fler grupper ska 
kunna startas upp. 
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SvB § 25 
 
 
Information från kommunens hälso- och sjukvårdsteam 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef hälso-och sjukvårdsteamet, informerar om aktuell 
situation. 
Det blir allt svårare att få ihop planeringen för sommaren. Det fattas sjuksköterskor och 
verksamheten kommer därför under sommaren att gå ned i styrka under dagtid. Eventuellt 
kan man behöva anlita bemanningsföretag. 

Övrigt 
• Verksamheten rapportera till Socialstyrelsens hälsodataregister KVÅ  
• Digitala medicinsigneringslistor kommer att införas under hösten 
• Semestervikarier (baspersonal i omsorgen) har utbildats i basal omvårdnad, förflytt-

ningsteknik och läkemedelshantering. 
• Utvärderingen av utökning av tjänst som arbetsterapeut är positiv 
• Verksamheten arbetar med att utveckla samarbete mellan biståndshandläggare och 

rehab-personal i syfte att hjälpa individer att bo kvar hemma så länge som möjligt. 
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SvB § 26 
 
 
Information från primärvården 
 
Ärendebeskrivning 
Monica Bergman, 1:a linjechef vårdcentralchef Säter, informerar om aktuell situation. 
 

• Vårdcentralen kommer att dra ned på personalstyrkan under sommaren 
• Verksamheten arbetar med att dra ned behovet av stafettläkare 
• Två underläkare och två AT-läkare planeras att knytas till vårdcentralen under hös-

ten 
• En barnmorska och en sjukgymnast har startat ett projekt ”aktiv graviditet” för att 

främja hälsa under graviditeten. Träffar kommer att anordnas en gång per månad. 
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SvB § 27 
 
 
Information från psykiatrin 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Karlson informerar från skriftlig rapport från Susanna Berglund, verksamhetschef Psy-
kiatrin: 

”Bemanningen ser ok ut förutom läkare, psykologer och psykoterapeuter. Vi fortsät-
ter hyra in läkare men har ändå en viss kontinuitet (fler kommer tillbaka) kämpar 
med att minska vårt beroende av inhyrd personal men rekryteringen går trögt. För 
att täcka upp bristen på psykologer och psykoterapeuter köper vi en del terapeutiska 
behandlingar hos externa som har avtal med landstinget, vi köper även en del utred-
ningar enligt avtalet men har själva lyckats få till en bra egen produktion så köerna är 
inte så långa längre även om vi inte kommer göra så många i sommar.  
 
Vi fortsätter utveckla vårt beroendeteam som är bemannat med sköterska och socio-
nom förutom befintlig personal på de olika mottagningarna. Vi har kompetens att 
ställa diagnos (ADDIS utb) och vi kommer även ha en medarbetare som har lite mer 
utbildning i att behandla allvarligt spelberoende. Samarbetet med kommunen och 
primärvården fortsätter. Däremot saknar vi möjlighet att konsultera beroendeläkare 
på beroendecentrum i Falun men hoppas att det ska ändras under hösten.  
 
Samarbetet med kommunen när det gäller de med svårare funktionsnedsättning fort-
sätter. 
 
Vi kommer bygga om lite i våra lokaler för att säkerställa sekretessen för patienterna 
i receptionen och öka säkerheten för personalen.   
 
Kris- och Traumaenheten har nu flyttat till samma byggnad som Jax VC och det 
fungerar bra.  Bemanningen är fortsatt ansträngd där, de är bara 2 i tjänst av 5. De 
kämpar på allt vad de kan och vi fortsätter vårt rekryteringsarbete och inväntar åter-
koppling från den översyn av vården för våra flyktingar och asylsökande som precis 
genomförts inom Lt Dalarna på uppdrag av Elisabeth Fransson.” 
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SvB § 28 
 
 
Kommande möten 
 
 

Sammanträde Kl. Plats 

Onsdag den 26 september 13.15 Fullmäktigesalen 

Onsdag den 21 november 13.15 Kommunstyrelsens sammanträdesrum 
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