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Minnesanteckningar RUG äldre 2018-03-23 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Läggs till handlingarna. 

 
2. Katarina Nordin Kajblad LD Hjälpmedel, Borlänge 

Projektet "Forskningsdriven utveckling av innovativt arbete inom 
hjälpmedelsverksamheten i Dalarna" eller "Innovationsprojektet" som vi till 
vardags benämner det. 
2016-12-01 -- 2018-11-30. 
En film som beskriver projektet med syfte, bakgrund mm finns på 
Youtube. 
 https://youtu.be/TykNAsK9lts 
 
Vi börjar närma oss upploppet för projektet där huvudsyftet är ett utarbetat 
förslag till optimal ledning och styrning av innovativt arbete för våra 
deltagande organisationer. 
Förslaget utarbetas urtifrån aktuell froskning och samlade erfarenheter från 
projketets olika aktiviteter. 
Det tas fram av våra deltagande forskare i samverkan med berörda 
behovsägare. 
 
Huvudfokus i projektet ligger för närvarande på våra fyra experimenterande 
projekt. Bifogar en kort beskrivning av projekten. Här samlas och 
dokumenteras erfarenheter av hinder och möjligheter för innovativt arbete. 
Samtliga projekt har valts utifrån ett verksamhetsbehov. 
Inom ramen för projektet har vi hittills haft fyra medarbetarutbildningar 
tillgänglig för alla intresserade. Utbildningarna har streamats och 
videoinspelats. Ett sista tillfälle ges i maj. 
Vi har också genomfört kompetensutvecklingstillfällen för chefer. 
Den 24 april genomförs det fjärde tillfället. 
Vi gästas då av Olle Lind, professor i förvaltningsjuridik, Uppsala 
universitet. 
Bifogar inbjudan. Ni är välkommen att deltaga om ni är intresserade. 
Bilaga 1. 
 

3. Uppdatering SUS 
Extra mötestider är insatta för SUS arbetsgruppen, finns ett behov av att 
ses med tätare intervall. Många diskussioner av hinder i vårdkedjan på 
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mötena. Som de olika patientflödena grön, gul och röd. Det är ganska 
stökigt ute i länet och arbetsgruppen försöker arbeta för ett mer likvärdigt 
arbetssätt i länet. Det finns mycket oenighet i kommuner och landsting och 
det ställer stora krav på att samverkan internt fungerar optimalt därför är 
det viktigt att se över sin egen organisation. Det är inplanerat ett dialogmöte 
via skype den 24 maj kl. 11-12. Inbjudan kommer. Arbetsgruppen skickar 
med uppdrag till MAS/MAR nätverket och handläggarnätverk att ta fram 
lathund på vad som är viktigt för kommunernas hälso-och sjukvård, rehab 
samt socialtjänst. V 17 påbörjas en utbildningsinsats i skype för kommuner 
och landsting. Landstinget håller i utbildningarna som är 1 timme.   

 
4. Arbetet med nationella riktlinjer demens 

Det planerade seminariet den 27 september när det gäller riktlinjer demens 
har lokal bokats på Högskolan Dalarna. Katarina ansvarar för 
anmälningarna och Charlotta Borelius på landstinget ansvarar för kostnader 
för fika. Lunch ordnar var och en själva. 
 

5. Statistikredovisning 
Katarina har tagit fram statistik som redovisades. Några av rapporterna var 
inte uppdaterade och RUG beslutade att ta bort de bilder som inte var 
aktuella. RUG beslutade också att tillfråga Hans Liljeberg om aktuella 
siffror på utskrivningsklara patienter. Katarina tar även en fråga med till 
kvalitetsregistret Senior alert om det finns möjlighet till att hämta ut 
rapporter via registret. Det finns även önskemål om att ta fram rapporter 
från befolkningsregistret om antal personer i kommunerna och de som är 
75 år och äldre. Katarina ska även ta fram vilka kommuner i länet som idag 
har demenssjuksköterskor. Bilaga 2. 

 
6. Länsregionfrågan, Helena Hanno Enochsson 

Diskussionerna om välfärdsfrågorna efter 2019, fortsätter. Det är många 
processer på gång och alla tillhör inte regionbildningen, en del frågor 
kommer att behöva hanteras under hösten och under 2019.  
Det ursprungliga uppdraget innebär: 
- Reda ut var och hur välfärdsrådet ska se ut efter 2019. 
- Hitta en ”placering” för stödstrukturen (och de uppdrag som 
görs inom enheten hälsa och välfärd), när Region Dalarna i nuvarande form 
försvinner.  
- Beskriva syfte och mål med verksamheten.  
Rådet för välfärdsutveckling är de som ska lämna förslaget till 
referensgruppen för regionbildningen (den grupp av kommun- och 
landstingspolitiker som leder arbetet). Chefsnätverkets AU är tjänsteperson 
stöd i arbetet och ett pm håller på att tas fram.  
 

7. Övriga frågor 

• Information från Högskolan Dalarna   
När det gäller utvärderingen av kommunaliseringen av hemsjukvården så håller 
projektledaren Kari Jess på med de individuella intervjuerna med patienter och 
närstående. Övrigt data är insamlad och analyserad. 
Vi har bokat in workshops för resultatspridning och erfarenhetsutbyte den 16 
/5 i Mora, 17/5 i Borlänge och 18/5 i Avesta. Tiden är mellan 9-12 samtliga 
tillfällen. Jag vill gärna att du informerar övriga i RUG Äldre om dessa datum, 
tider och platser samt att anmälan ska göras till mig (asa.bruhn@du.se) senast 
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den 9 maj så de kan sprida det vidare inom sina respektive nätverk. En inbjudan 
är på gång. 
 

• ViSam - ViSam-inspiratörer  
Vi har fått namn på ViSam-inspiratörer från nästan alla kommuner. Det saknas 
namn från fem kommuner. Lena skickar påminnelse till de kommuner som inte 
lämnat in namn på representanter.  
Ha en träff för inspiratörerna under maj. Motivera, inspirera och börja titta på 
materialet. Stärka inspiratörsrollen. Det är viktigt att skapa samsyn och ge 
möjlighet att diskutera frågor och funderingar. 
 
Utrustning (nödvändig och önskvärd)  
En nödvändig förutsättning för att kunna arbeta med beslutsstödet 
ViSam är att rätt utrustning finns till hands.  
Nödvändig utrustning är:  

 Saturationsmätare  
 Blodtrycksmanschett  
 Stetoskop  
 Klocka  
 Öron-termometer  
 Ögonlampa  
 Blodsockerapparat  

 
Därutöver måste ID-band, beslutsunderlag, informationsöverföringsblankett, 
vattenfast penna finnas med. Erfarenheten från pilotkommunerna visar att det 
också kan vara bra att ha en pannlampa, telefonlista, pvk (perifer venkateter), 
droppaggregat, Ringer-Acetat-lösning…  
Utrustningen inhandlas lämpligen via LD hjälpmedel för att få tillgång till den 
service de erbjuder.  
Utrustningen kan förvaras i en väska, där innehållet är lättöverskådligt.  
Antal ”väskor” anpassas efter varje kommuns lokala förutsättningar och 
beslutas efter diskussion med ansvarig MAS. 
 

 
 

• Datum för RUG  2018 
       Alla RUG äldre är på en fredag, kl. 8.30 – 11.30. 
       25 maj 
       14 september 
       26 oktober 
       7 december 
 
Nästa RUG äldre blir den 25 maj 2018 kl. 8.30-11.30. 

 
Bilagor 

1. Inbjudan innovationsledning, LD 
2. Statistikredovisning, resultat 
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KOMMUN NAMN KOMMENTAR 

   

AVESTA Anna Nurmilehto Förhinder 

BORLÄNGE Johanna Munters  

FALUN Jonas Hampus Förhinder 

LEKSAND Marie van Geffen 
Blomberg vice ordf. 

 

LUDVIKA Cecilia Lantz Förhinder 

ÄLVDALEN Monica Estenberg Förhinder 

   

LANDSTINGET Lotta Jansson        ordf. 
 
Helena Strandberg 

 
 
Förhinder 

HÖGSKOLAN Åsa Bergman Bruhn Förhinder 

REGION DALARNA Katarina Johansson 
Marit Raninen Lundin 
Helena Hanno 
Enochsson 

 
Förhinder 

 


