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Justering av protokoll 
 
Hans Johansson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
______ 
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Genomgång av föregående protokoll 
 
Genomgång av föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. 
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Nyttjande av mobila teamet Säter 
 
Anna-Klara Levin är chef för det mobila teamet som utgår från Hedemora. Säter samarbetar 
tillsammans med Hedemora, Långshyttan och Avesta. Personalen anställd av Regionen. 
 
Säter nyttjar efter behov. Ibland är teamet upptagen, då gör vårdcentralen besöken själva. 
Låg nyttjandegrad inledningsvis när teamet startade upp men har idag ökat. Idag är nyttjande-
graden lika mellan Säter, Hedemora, Långshyttan och Avesta. Stort geografiskt område som 
teamet ska täcka upp. 
Tror på idéen med mobila teamet och samarbete med kommunen 
 
Säters del patienter som behöver en snabb åtgärd, läkaråtgärd för att förhindra inläggning. 
Teamet gör en första bedömning. 
 
Hemsjukvården har kompetens upp till sjuksköterska men med läkarstöd. Svårt att få ut lä-
karna ibland. Det är det som är bra med teamet att en läkare är knuten till den. 
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Rapport vaccination Covid-19 
 
Leveranser av doser är När det gäller doser är det fram och tillbaka med leveranser. Full pla-
nering i Säter för massvaccination. Kallar de patienter som har mest behov av enligt Folk-
hälsomyndighetens uppdrag. Vaccinering kommer att ske i gamla Caféet Oasens lokaler med 
sju stationer. Anlitat pensionärer som kommer att hjälpa till med vaccineringen. SBB upplå-
ter lokaler åt vårdcentralen. Personalen kommer inte att gå före någon. Blir det någon dos 
över vaccineras vårdnära personal. Ingen dos får gå förlorad. Kommer att börja kalla dom 
som är mest sköra över 65 år under kommande vecka. 
 
Alla på särskilda boenden har fått dos 2, några tackat nej. Personalen ej inplanerad. Skolskö-
terskorna villiga att hjälpa till när det gäller att vaccinera kommunens personal. Funktions-
hindrade (LSS) har prioriteras upp. 
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Framtid akutpsykiatrin Säter 
 
En utredning har pågått om framtida psykiatrin som nu är färdigställd. I utredningen finns 
förslag att viss verksamhet ska flytta till Falun, bl a den psykiatriska jourmottagningen, vissa 
heldygnsplatser. Förslaget innebär också att man ökar antal platser på rättspsykiatrin från 64 
till 78. Med allmänpsykiatrin blir det totalt 104 platser. 
 
Förtydligar att det endast är ett förslag, inget beslut har tagits. Förslaget har tagits fram för att 
patientsäkra vården. 
 
Beslut tas i hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 februari. 
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Läkartid på särskilda boenden 
 
Under pandemin har det uppkommit att det förekommer brister i hälso- och sjukvården på 
särskilda boenden. Nu pågår ett arbete med att skriva överenskommelse/avtal mellan kom-
munerna och regionen om läkarinsatser på särskilda boenden. 
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Rapport samverkan psykiatrin avseende samsjuklighet 
 
Socialcheferna i länet har diskuterat försämrad samverkan kring personer med samsjuklighet. 
Representanter från ett antal kommuner har träffat ordförande för Region Dalarna, regiondi-
rektören mfl för att diskutera problematiken. Arbetet fortsätter för att få ihop ett bra samar-
bete. 
 
Frågan har även behandlats på Välfärdsrådet. 
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