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Minnesanteckningar RUG äldre 2018-09-14
1. Föregående minnesanteckningar
Läggs till handlingarna.
2. SUS information
Information från det nationellt nätverk den 11 september. Arbetet med den
lagen om samverkan ser olika ut i landet. Stockholm är det enda länet som
går på den gamla lagen. Det som framkommit i hela landet är att det kostar
mer för kommunen, slutenvården har svårt att få till det med
utskrivningsdatum, som stämmer. Det är ofta att de flyttar datum med kort
varsel. I Dalarna kommer vi att arbeta vidare med dessa arbetssätt på
workshop den 10 oktober. SUS gruppens har förändrats några nya
medlemmar och några som slutat., men arbetet fortsätter som tidigare.
Länsgemensamma riktlinjer för SIP och Riktlinjerna för SUS är
uppdaterade och godkända. Finns på Region Dalarnas hemsida.
http://www.regiondalarna.se/verksamhet/halsa-och-valfard/regionalasamverkansdokument/
3. Redovisning och information äldre
Se bilaga 1.
4. Inbjudningar till hösten
Finns på Region Dalarnas hemsida.
http://www.regiondalarna.se/verksamhet/halsa-och-valfard/inbjudningarkurser-och-konferenser/
5. Länsregion, framtid för enheten
Se bilaga 2.
6. Christine Luthman, vård- och omsorgscollage
Ett uppdrag som är nödvändigt och aktuellt bland kommunernas
medarbetare. Finns ett stort behov av kompetenshöjning av
undersköterskor. Önskvärt om ett samarbete med Region Dalarnas
utbildningar inom äldreområdet kan finnas med. Bilaga 3.
7. Övriga frågor
• Finns behov av att gemensamt arbeta för att se över platser för
personer i utsatta grupper. Borlänge och Falun har fört en
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diskussion om detta. Hur kan det se ut? Gemensam samordning
kring platserna skulle underlätta.
• 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 26 oktober 2018 kl. 8.30-11.30.
Bilagor
1. PPT Redovisning och information äldre
2. Länsregion, framtid.
3. Vård- och omsorgscollage
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