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Närvarande:  

Stina Munters (C) Kommunstyrelsens ordförande 
Sofia Jarl (C) Regionråd 
Nall Lars-Göran Andersson (S) Kommunstyrelsen 
Anneli Hultgren (C) Kommunstyrelsen 
Lena Freijs  Områdessamordnare 
Anna-Lena Andersson (S) Region Dalarna, opposition 
Lotten Kluck Tf. skolchef 
Elisabeth Hekkala Socialchef 
Mikael Granath Sekreterare 
Frida Hellberg Verksamhetschef vårdcentralen 
Verone Persson Vuxenpsykiatri Norra och Västra Dalarna 
Johanna Sparr Personalenheten, Region Dalarna 
Denise Hellberg Personalenheten, Region Dalarna 



 

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

2. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställs. 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 
Föregående mötes anteckningar, från Polsam 2020-09-11, föredras och godkänns. 

4. Samverkan Barn & Unga 

Familjecentral 
Socialchefen och verksamhetschefen för vårdcentralen lämnar en nulägesrapport kring 

Familjecentral. 

Pågående pandemi har påverkat arbetet. Det finns en arbetsgrupp som ska beskriva verksamheten 

och därefter beskriva behovet av lokal. Gruppen behöver göra en omstart för att komma igång igen. 

Regionens och kommunens fastighetsenheter har träffats i Bäckaskogs lokaler. Lokalfrågan brukar 

vara den svåraste. 

Arbetsgruppens arbete ska utmynna i ett underlag som kommunstyrelsen kan fatta beslut om. 

5. Samverkan Vård & omsorg 

Psykiatrisamverkan 
Enhetschef för psykiatrin Norra och Västra Dalarna informerar om psykiatrisamverkan. 

Riktlinjerna har reviderats. ett möte genomförts mellan kommunen och regionen för samverkan 

kring individer med psykisk funktionsnedsättning. 

Samverkan upplevs fungera överlag bra. Kontakten med Boendestöd i Vansbro har avtagit, men de 

har fortsatt kontakt i individärenden. 

Glesbygdsmedicin 
Verksamhetschefen för vårdcentralen informerar om glesbygdsmedicin. 

Vårdcentralen i Vansbro räknas in i begreppet glesbygdsvårdcentral. För att leva upp till detta krävs 

ett arbete. Tanken är att vårdcentralen ska kunna erbjuda god evidensbaserad vård som är jämlik och 

bedrivs nära och för att kunna minimera resandet. 

Med glesbygdsmedicin menas en vårdcentral där personalen möter fler patienter med många 

sjukdomar. Detta kräver en bredare medicinsk kunskap, kunskap som normalt sett finns i 

slutenvården. Vidare krävs en kunskap om större förståelse och kunskap om samhällstrukturen i 

glesbygden. 

Distriktsläkare kan studera extra i glesbygdsmedicin. 



Vårdcentralen i Vansbro tar emot fler akuta patienter om normalt skulle åka till akuten. I glesbygden 

söker patienter generellt sett vård senare och har därmed fler symptom, än vad som gäller generellt 

för en patient i en stad.  

För att kunna ge patienter nära vård bedriver vårdcentralen i Vansbro blododling, man tar röntgen 

och gipsar. BVC/MVC har utökade kunskaper.  

Något som ytterligare skulle hjälpa till att nå målet om att vara en glesbygdsvårdcentral vore att få 

utrustning för ultraljud och utrustning för att möjliggöra röntgen av höfter. Man skulle även vilja ha 

närsjukvårdsplatser, se över den digitala vården och samverka i större utsträckning med närliggande 

vårdcentral. 

6. Rapporter 

Återinläggningar, undvikbar slutenvård, hemsjukvård 
Områdessamordnaren redogör för återinläggningar inom 30 dagar för individer över 65 år.  

Dokumentationen kommer att bifogas minnesanteckningarna. 

Verksamhetschef för vårdcentralen redogör för återinläggningar i SIP-modulen gällande patienter 

från Vansbro som är inskrivna i kommunal  hälso- och sjukvård och eller har hemtjänst. Uppföljning i 

januari. Återkoppling till Polsam efter det. 

Corona 
Kommunstyrelsens ordförande redogör för ett under dagen genomfört avstämningsmöte med 

länsstyrelsen. Där lyftes frågan om att det tar lång tid med att få provsvar. Svaret var att det kan 

komma att gå snabbare, men att det inte är helt enkelt. 

Vidare lyftes frågan om kommunernas biståndsbedömning över jul och nyår. För Vansbro kommun 

kommer det att finnas biståndshandläggare 

Regionrådet informerar om regionen skalat upp från stabsläge till förstärkningsläge. 

I dagsläget befinner sig fyra individer på IVA med anledning av covid-19. 

Provatagningskapaciteten uppgår nu till 8 tusen per vecka. Under våren låg kapaciteten på 30 per 

vecka. 

Regionen förbereder sig på en ökning av antalet intagna på sjukhus under de kommande veckorna. 

Därefter förväntar man sig att det planar ut. 

I dag införs självprovtagning. Kit kan i Vansbro hämtas ut på apoteket Tallen. 

Mora lasarett har utfört fler operationer under 2020 än man gjorde under hela 2019. 

Socialchefen informerar om att man inom förvaltningsområdet socialt stöd och omsorg har trappat 

upp beredskapen och nu har avstämningar två gånger per vecka för att stämma av läget. 

I dag är det förhållandevis lugnt bland både bland personal och brukare. 

Inom funktionshinder har man nu börjat använda skyddsutrustning och man försöker hålla avstånd 

på sina arbetsplatser. 

Skolchefen konstaterar att man inte haft några konstaterade fall av covid-19 bland sin personal. En 

elev har drabbats, men denne har inte befunnit sig i skolan under aktuell period. 



Det är en utmaning att hålla arbetsplatserna bemannade då personalen behöver hålla sig hemma om 

man har symptom, även om det inte handlar om covid-19. 

Vaccination 
Verksamhetschef för vårdcentralen informerar om att man nu vaccinerar riskgrupper mot influensa. 

Fler än vanligt vaccinerar sig. 

Vaccinet kan komma att omfördelas mellan vårdcentralerna. 

7. Utvecklingsfrågor och rekrytering 
Region Dalarnas personalenhet informerar om utvecklings- och rekryteringsfrågor avseende främst 

tandläkarpersonal. 

Omvärldsanalysen visar: 

• Det är brist på tandläkare nationellt sett. Urbaniseringen gör att många söker sig till städer 
där även utbildningarna sker. 

• Utbildningen till tandläkare är dyr. 

• Generationsväxlingen gör att det är svårt att få kvalificerade lärare till utbildningarna. 

• Behoven av välfärdstjänster ökar, men inte arbetskraften. 

• Sverige utmärker sig i att det är svårt att för inflyttad arbetskraft. 

 
Nuläget visar att vakanserna uppgår till 22 tandläkare, 12 tandhygienister samt 20 tandsköterskor. 

Andelen anställda över 60 år uppgår till 21 procent. Det är brist på handledning, särskilt på 

landsbygdskliniker. Vansbro har behov av tre tandläkare, men har noll. 

Tandläkarkliniker i norra Dalarna har en gemensam problematik i att det är svårt att behålla 

medarbetare då personalen har svårt att skapa sociala kontakter. 

Sammanfattningsvis framkommer följande: 

• Det råder tandläkarbrist. 

• Det är högt tryck inom tandvården. 

• Personalen upplever arbetsmiljöproblem. 

• Det råder oro hos patienter och invånare. 

• Det är svårt att behålla de medarbetare som rekryteras. 
 

Bland de åtgärder som regionen vidtagit förekommer bland annat följande: 

• Man har inrättat ett tandläkarforum där ensamarbetande tandläkare i Idre, Älvdalen, 
Malung, Sälen och Orsa träffas främst digitalt för att diskutera sitt arbete. 

• Kompetensförsörjningsplan Folktandvården. 

• Projektplan för minskad sjukfrånvaro. 

• Kampanj Folktandvården norra Dalarna (www.regiondalarna.se/norradalarna). 

• Riktade insatser i sociala medier. 

http://www.regiondalarna.se/norradalarna


• Medflyttarservice 
 

En samarbetsdialog pågår med kommunerna i nordvästra länsdelen. En gemensam strategi har 

upprättats för att skapa ett arbetsgivar- och leva-och-bo-erbjudande som står sig konkurrenskraftigt 

nationellt. 

Gemensammainsatser för att leva upp till god, patientsäker och jämlik vård i hela regionen. 

Konceptet blir applicerbart inom hälso- och sjukvård samt andra yrkeskategorier. Liknande 

utmaningar inom hälso- och sjukvård (VC). 

Vidare diskuteras gång- och cykelväg i Vansbro västra och svårigheterna att finna finansiering för 

byggnationen. 

8. Innehåll vid kommande möte 
Stående punkter samverkan barn & unga, vård och omsorg samt rapporter. 

 

 

9. Övriga frågor 
Sammanträdesplan för år 2021 fastställs enligt följande: 

29 januari, klockan 13.00-15.00 

7 maj, klockan 13.00-15.00 

3 september, klockan 13.00-15.00 

19 november, klockan 13.00-15.00 

Kommunens plan för biståndsbedömning under jul-/och nyårshelgen 

Socialchefen meddelar att kommunen komme att ha biståndsbedömare i tjänst den 26 december 

och 2 januari klockan 13 till 15. 

10. Mötets avslutning 
Mötet avslutas. 


