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Minnesanteckningar RUG äldre 2018-12-07 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Läggs till handlingarna. 

2. Forskning inom diabetes för äldre, Lars Hedlund 
Hur ser behovet ut när det gäller forskning inom diabetes för äldre inom 
SÄBO i kommunerna? 
Finns det ett behov av att göra forskning inom området diabetes för äldre. 
Har vi ett problem bland dem som har diabetes inom ordinärt och särskilt 
boende.  
Det finns ett behov av att stärka kompetensen inom området i 
kommunerna. Idag finns det brister i grundkunskapen om diabetes. 
Kunskapen om diabetes behöver öka och förstärkas. Hur är det med 
användandet diabetesregistret i kommunerna? Fler äldre innebär att även 
antalet äldre med diabetes kommer att öka.  
RUG ställer sig positiv till att en studie görs.  
 

3. SUS information 
Överenskommelsen har varit uppe i Direktionen den 5 december, bra 
dialog och frågeställningar. ÖK kommer skickas ut till kommunerna och 
landstinget för godkännande tillsammans med ett brev med information om 
vilka ändringar som är gjorda. Förslag till handlingsplan är framtagen för 
2019 i SUS arbetsgruppen, så att implementering av ÖK och riktlinjerna 
kan fortsätta. 
 

4. Hemsjukvårdsutvärderingen 
Åsa presenterar hemsjukvårdsutvärderingen utifrån Karis presentation. 
Åsa beskriver processen och resultaten. Resurser är en brist. Trots detta så 
behöver vi se hur det går att förbättra arbetssätten.  
Bilaga 1. Åsas bilder 
 

5. Länsgemensamt vård- och omsorgsprogram för personer med 
demenssjukdom 
Intressant diskussion på chefsnätverket, Björn gjorde en jättebra dragning 
av arbetet med att ta fram VP. Kunde inte fatta något beslut på 
chefsnätverket, har skickats ut för påseende och sedan för en påskrift i AU.  
Är nu godkänd och påskriven. 
 

6. Länsgemensam riktlinje Munhälsa 
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Riktlinjerna var utskickade med handlingarna och det finns chans att lämna 
synpunkter på materialet. Riktlinjerna lyfts för beslut på nästa 
förvaltningschefsnätverk 14 december. Eventuella synpunkter på 
riktlinjerna skickas till Helena innan dess. 
 

7. Länsregion, framtid för enheten 
Utvecklingsledarna tackat ja till fortsättning under våren 2019. Några 
fortsätter på timmar.  
Inför omorganisationen är det viktigt med en gemensam hemsida för våra 
länsgemensamma dokument på landstingets hemsida. 
AU har haft ett förslag på en stödstruktur som inte godkändes, 
kommunernas förvaltningschefer har kommit med ett förslag, kommer upp 
på chefsnätverket den 14 december. Diskussion i AU angående hur vi 
använder mötesforumet för AU, upplägget behöver vara mer konkret och 
strukturerat. Utökat kommunalt ansvar i rådet för välfärdssamordning 
(välfärdsutveckling). Förslag på att rådet ska bestå av 
kommunnämndsordföranden från Dalarnas 15 kommuner, max 15 
personer, en från varje kommun.  
 

8. Övriga frågor 

• Recall – forskningscentrum för äldreområdet. Landstings och 
kommunrepresentanter bjuds in med regelbundenhet till möten på 
Högskolan Dalarna. Hur ska vi få ihop mötesforumen när det gäller 
äldreområdet. Förslaget är att Recall kommer till RUG Äldre ett par 
gånger per år. Lotta Jansson meddelar Recall när vi har våra RUG 
möten och bjuder in dem till RUG äldre den 12 april 2019. 

• Bevakningslista områden handlingsplanen – se 
handlingsplanen. Bilaga 2 

• Digital bostadsportal – Har ni frågor kontakta Jonas Hampus, 
Falu kommun eller Johanna Munters, Borlänge kommun. Bilaga 3 
PPT 
 
 

Nästa möte RUG Äldre är 15 februari, kl. 8.30 – 11.30, Koppången. 
 
Bokade datum för RUG 2019 
 
12 april  kl. 8.30 – 11.30 
5 juni  kl. 8.30 – 11.30 
        
       

 
Bilagor 

 
1. Hemsjukvårdsutvärderingen 
2. Handlingsplanen 2019 
3. Digital Bostadsportal 
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KOMMUN NAMN KOMMENTAR 

   

AVESTA Anna Nurmilehto Förhinder 

BORLÄNGE Johanna Munters  

FALUN Jonas Hampus  

LEKSAND Marie van Geffen 
Blomberg vice ordf. 

Förhinder 

LUDVIKA Cecilia Lantz Förhinder 

ÄLVDALEN Monica Estenberg Förhinder 

   

LANDSTINGET Lotta Jansson        ordf. 
 
 

 
 

HÖGSKOLAN Åsa Bergman Bruhn 
Lena Olai 

 
Förhinder 

REGION DALARNA Katarina Johansson 
Marit Raninen Lundin 
Helena Hanno 
Enochsson 

 
Förhinder 


