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Minnesanteckningar RUG äldre 2018-10-26 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Frågan om vård- och omsorgscollage kom upp. Önskemålet är att det blir 
mer ett arbetsgivarperspektiv och ansvar.  

Läggs till handlingarna. 

2. SUS information 
Workshop den 10 oktober, de flesta var nöjda med dagen. Länk till 
anteckningar. http://www.regiondalarna.se/verksamhet/halsa-och-
valfard/samverkan-vid-utskrivning-fran-sluten-halso-och-sjukvard/ 
 
Nästa dag blir den 6 november med fokus på SIP. Maj Rom, Greger 
Bengtsson, Mikael Malm och Zophia Mellgren från SKL kommer att delta.  
 
Några kommuner har tillsammans med Vårdcentralerna planerat för hur 
resurser ska vara under röda dagar jul och nyår, där SUS uppmanar att alla 
kommuner tillsammans med Primärvård ska komma överens om 
tillgänglighet under röda dagar. Max två röda dagar ska vara obemannat. 
Detta kommer även att lyftas i Länsnätverket förvaltningschefer.  
 
Det finns nytt material från SKL, när det gäller SIP för äldre. Material finns 
på Uppdrag psykisk hälsa, https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/ 
RUG rekommenderar och anser att det är viktigt att arbetsgruppen SUS 
finns kvar under 2019. Arbetsgruppen har fått nya medlemmar med 
samordningssköterskor från slutenvården och chef från primärvården.  
 

3. Hemsjukvårdsutvärderingen 
Slutrapporten är klar. Ingen representant från Högskolan Dalarna kunde 
komma från för att presentera den. Åsa Bergman Bruhn kommer den 7 
december. Åsa och Kari kommer dra rapporten på nästa länsnätverk 
förvaltningschefer den 9 november. Frågan parkeras och kommer med som 
en punkt till nästa RUG. Bilaga 1.  
 
Avesta kommun har fortfarande svårt att rekrytera sjuksköterskor till 
hemsjukvården, men de försöker lösa det. Det är svårt att lösa 
hemsjukvårdsinsatserna, det är i dagsläget katastrofläge. Anna N. kommer 
att göra en inventering för att se vad som kan prioriteras. Har inget med 
ekonomin eller avtalet att göra.  
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4. Länsgemensamt vård- och omsorgsprogram för personer med 
demenssjukdom 
Länsgemensamt vård- och omsorgsprogram för personer med 
demenssjukdom – Processen har gått bra och vårdprogrammet är klart för 
att godkännas. Björn Lennhed kommer att presentera arbetet på 
länsnätverket förvaltningschefer den 9 november.   
RUG tycker det skulle vara intressant att höra hur arbetsgruppen har 
arbetat och hur processen sett ut. Björn är sjuk idag och får skriva ihop 
information vid ett senare tillfälle som kan skickas ut. 
 

5. Länsgemensam riktlinje Munhälsa 
Arbetssättet skulle behöva likna processen med vårdprogrammen. 
Samverkan skulle kunna vara bättre och göras på annat sätt. För bättre 
förankring. Från första början fanns en arbetsgrupp som tog fram förslaget. 
Hur kan vi i RUG äldre ge samordnaren inom tandvården stöd för bättre 
resultatet. 
Kommer upp som en informationspunkt på chefsnätverket den 9/11, 
kommer inte att beslutas då och får ses som remissrunda. Helena Hanno 
Enochsson kontaktar Marie Dicksved. 
 

6. Länsregion, framtid för enheten 
Bilaga 2 
 

7. Övriga frågor 

• Nära vård - SKL har en bred representation för att täcka in alla 
perspektiv av Nära vård, produktion, ekonomi och styrning och 
arbetsgivarperspektivet. 
Deltagarna från regioner och kommun har valts ut efter önskemål 
och rekommendationer från bl a HSD- och socialchefsnätverken. 
Anna Nurmilehto Vård- och omsorgschef från Avesta kommun är 
med. Nära Vård, projekt i Södra Dalarna, där Anna är utsedd som 
representant att sitta i SKLs grupp för Uppföljning av Nära Vård. 
 
Anna Nergårdhs utredning har ju föreslagit att Vårdanalys med 
2013 som baslinje, vart tredje år följa utvecklingen med hjälp av 4 
indikatorer/storheter: 
Befolkning: Förtroende för hälso- och sjukvården 
Process: Oplanerad återinskrivningar inom 30 dagar 
Medarbetare: Andel utfärdade specialistbevis i allmän medicin av 

totalt utfärdade specialistbevis 
Ekonomi: Andel kostnader för det som definieras som 

primärvård av total kostnad för hälso- och sjukvård 
i landstingen. 

 
Emma Spaks förväntningar/förhoppningar för 
uppföljningsprojektet är att vi ska hitta indikatorer, baserade på 
målbilden/erna för Nära vård och som är brett förankrade hos 
medlemmarna. 
Den produkt som uppföljningsprojektet ska leverera är ett förslag 
till indikatorset som ställs till medlemmarnas förfogande. Svensk 
hälso- och sjukvård behöver en gemensam nationell strategi för 
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förändringarna mot en God och Nära vård och där har ett sådant 
indikatorset sin plats. 

• Information om utskrivningsklara, en rapport från slutenvården.  

• De nationella riktlinjerna för Strokevård har uppdaterats. Det finns 
nu en webbutbildning tillgänglig, webb-sku.  

• Handlingsplanen för äldreområdet ses över och det beslutas att 
Lotta Jansson, Helena Hanno Enochsson och Katarina Johansson 
tar fram ett förslag på ny handlingsplan till den 7 december som är 
den sista RUG för 2018.  

• Från SKL - Inom ramen för arbetet med Nära Vård, vill SKL stödja 
utvecklingen av nya arbetssätt, yrkesroller och användning av digital 
teknik i vård och omsorg.  
I Sverige finns ungefär 25 000 personer med svårläkta sår. Många 
lider i det tysta med sår som är smärtsamma, illaluktande och kräver 
täta omläggningar. De allra flesta behandlas inom den kommunala 
hemsjukvården där tillgången till specialistkompetens ofta saknas. 
Kvalitetsregistret Rikssår och SKL vill nu testa ett virtuellt stöd till 
personal i äldreomsorgen för att få svårbehandlade sår att läka.   
Sprid detta i era organisationer, vem tror du skulle vilja vara med 
och testa? 
Skicka in en intresseanmälan till Rut Öien på Rikssår, Rut F Oien 
rut.oien@rikssar.se 
Varmt välkomna att vara med och testa, Bilaga 3 
 

• Datum för RUG  2018 
       Sista RUG äldre är fredag 7 december, kl. 8.30 – 11.30. Region 
Dalarna bjuder på lunch direkt kl. 11.30. 
 
Bokade datum för RUG 2019 
 
15 februari  kl. 8.30 – 11.30 
12 april  kl. 8.30 – 11.30 
5 juni  kl. 8.30 – 11.30 
        
       

 
Bilagor 

1. Hemsjukvårdsutvärderingen 
2. Länsregion, framtid. 
3. Rikssår information 

 
 
 

KOMMUN NAMN KOMMENTAR 

   

AVESTA Anna Nurmilehto  

BORLÄNGE Johanna Munters Förhinder 

FALUN Jonas Hampus Förhinder 

LEKSAND Marie van Geffen 
Blomberg vice ordf. 

 

LUDVIKA Cecilia Lantz Förhinder 
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ÄLVDALEN Monica Estenberg Förhinder 

   

LANDSTINGET Lotta Jansson        ordf. 
 
 

 
 

HÖGSKOLAN Åsa Bergman Bruhn 
Lena Olai 

Förhinder 
Förhinder 

REGION DALARNA Katarina Johansson 
Marit Raninen Lundin 
Helena Hanno 
Enochsson 

 
 


