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Minnesanteckningar RUG äldre 2018-05-25
1. Föregående minnesanteckningar
Läggs till handlingarna.
2. ViSam, Lena Olai Högskolan Dalarna
Är på gång. Träff med inspiratörer, ska puscha på de som gått utbildningen.
Tänkt hur det ska se ut till hösten, halvdagsutbildningar. Innan
utbildningsdagen ska man ha sett de inspelade filmer som förberedelse.
Detta är ett krav. Det kommer att finns möjlighet att komma på morgonen
till Högskolan Dalarna och se filmerna om man inte hunnit tidigare.
ViSamutbildning ska så småningom in i sjuksköterskeutbildningen. Lägga ut
ViSam material kommer att finnas på Högskolan Dalarna på KKHS,
(Kunskapscentra för kommunal hälso- och sjukvård) under legitimerad
personal.
I dag finns två instruktör/utbildare i länet men det kommer att utbildas
ytterligare en instruktör, tre allt som allt. Det är 12 kommuner kvar där det
behöver utbildas i ViSam.
Det finns ett behov av att styrgruppen finns kvar några år till för att få bra
spridning och till att få draghjälp i implementeringen.
Diskussion:
Ska Lena O. finnas med som representant i RUG äldre för KKHS och Åsa
representerar HD.
Frågan parkeras tills vi vet hur framtida uppdrag kommer att se ut. Finns
det andra parter som också skulle behöva vara med? Vilka funktioner kan
tänkas finnas representerade.
3. Uppdatering SUS
Nätverket på SKL har haft möte nu i maj och det visar sig att processen
med SUS ser likadan ut i hela Sverige. Det är flera regioner som fortfarande
arbetar utifrån det gamla arbetssättet. SIP upplevs problematiskt och
ändrade utskrivningsdatum likaså. Gemensamma mobila team kan vara en
väg framåt. Ska starta ett arbete med att se över riktlinjerna. Länet har också
fått pengar från regeringen, där SKL lite styrt upp vad pengarna ska gå till.
Bilaga 1.
De pengar som gått till SKL har använt bl a till att starta upp nationella
nätverk för utvecklingsledare inom äldreområdet.
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Landstinget kommer att bjuda in kommunerna till utbildningsdagar när det
gäller personcentrerad vård till hösten. Inbjudan skickas via MAS/MAR
nätverket.
Den 24 maj hade SUS arbetsgruppen ett dialogmöte via skype, där de som
deltog fick skicka in frågor i förväg. Det fick ett positivt bemötande och
man tyckte att det var ett bra sätt att mötas.
Till hösten, den 6 november har SUS arbetsgruppen preliminär bokat
Galaxen för ytterligare workshop. Innehållet är ej färdigt.
4. Utvärdering hemsjukvård
Åsa Bergman Bruhn presenterade preliminära resultat från utvärderingen av
hemsjukvården. En rapport med hela materialet kommer att presenteras i
höst, 2018. Bilaga 2.
5. Information Korttidskliniken
Privat, nyöppnat från 1 juli 2018. Finns i Säter, Skönvik. Finns det några
kommuner som är intresserad av att upphandla ett gemensamt avtal.
Leksand och Avesta säger direkt nej.
Har presenterat sitt upplägg i några kommuner och även i SUS
arbetsgruppen. Det kan finnas fördelar med att göra ett gemensamt avtal
mellan kommunerna. En fråga som behöver funderas på.
Det är positivt om kommunerna tillsammans kan samverkar och kanske
driva olika former av boenden/platser utifrån behov. Att arbeta för
gemensamma avtal. Detta är något att titta på för framtiden.
Har RUG äldre mandat att utse arbetsgrupp som kan arbeta med förslag på
gemensamma boenden, fråga till Länsnätverket förvaltningschefer, den 1
juni. Jonas Hampus, Falun och Johanna Munters, Borlänge, tar fram en
uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen.
6. Länsregionfrågan, Helena Hanno Enochsson
Rådet för välfärdsutveckling är färdiga med ett förslag för hur
verksamheten inom hälsa och välfärd ska bedrivas efter 2019, då
Landstinget och Region Dalarna slås samman. Till sin hjälp har de haft
chefsnätverkets AU
Målsättningen har varit att behålla en plattform för gemensam samverkan
mellan kommun och landsting. Rådet har inte gått in på innehållet i
verksamheten, det är något som chefsnätverket kommer att arbeta med
under hösten.
Ett politiskt råd föreslås även finnas i fortsättningen, men att rådet ska
breddas och bestå av representanter från alla kommuner och bestå av
ordförande från socialnämnd eller motsvarande, samt presidiet för hälsooch sjukvårdsnämnden i den nya regionen.
En grundbemanning bör finnas och den ska finanserias genom att
kommuner och den nya regionen tecknar avtal, såsom vi har idag (avtalen
täcker fyra tjänster).
Än så länge finns det inga förslag på innehåll, vilka regionala
utvecklingsgrupper som ska finnas kvar och hur de ska bemannas. Det
arbetet fortsätter i höst utifrån de diskussioner som har förts i
chefsnätverket.
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7. Övriga frågor
• Öppna jämförelser
Det beslutades i Länsnätverket förvaltningschefer att det arbete som gjorts varje
år med sammanställning av länsrapport från öppna jämförelser, inte behövs
längre. Detta gäller även analysträffen, där kommunerna tillsammans tittat på
gemensamma beröringspunkter i resultaten. Däremot fanns önskemål om att
inmatningsseminariet fanns kvar inför inmatningen av uppgifter.
• Statistik
Katarina har inte fått några uppgifter angående utskrivningsklara från Hans
Liljeberg. Katarina visade resultat av utskrivningsklara från Väntetider.se.
www.vantetider.se
• Inbjudningar till hösten
Inspirationsdag om demensvård, Högskolan Dalarna, 19 september 2018.
Bilaga 3.
Workshop – Nytt vård-och omsorgsprogram vid demenssjukdom, 27
september, 2018. Bilaga 4.
• Första mötet i höst 14/9
Mötet startar på Smedjan, Sturegatan 37A, smarthem. Vi gör ett studiebesök för
att se vilka smarta lösningar som finns för mig som privatperson när det gäller
tekniska hjälpmedel.
• Datum för RUG 2018
Alla RUG äldre är på en fredag, kl. 8.30 – 11.30.
26 oktober
7 december
Nästa RUG äldre blir den 14 september 2018 kl. 8.30-11.30.
Bilagor
1.
2.
3.
4.

Uppdrag utvecklingsledare äldre SKL
Hemsjukvårdsutvärdering, preliminär
Inbjudan ”Inspirationsdag om demensvård”
Workshop – ”Nytt vård-och omsorgsprogram vid
demenssjukdom”.
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