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Minnesanteckningar RUG äldre 2019-02-15
1. Föregående minnesanteckningar
Läggs till handlingarna.
2. SUS frågor och information,
Överenskommelsen, som är uppdaterad inför Psykiatrins ingång.
Överenskommelsen är nu färdig för utskick till kommuner och Region
Dalarna för godkännande. Det kommer att skickas med ett följebrev för
information till alla. Efter att alla kommuner och Region Dalarna har
godkänt kommer överenskommelsen att skrivas under av ordförande i
Rådet för välfärdssamverkan.
Redovisning av ekonomiska resultat för 2018 presenteras. Bilaga 1.
3. Nomineringskriterier för goda exempel
RUG är Jury, som beslutar att Älvdalens förbättringsarbete är först ut. Vi
bjuder in Älvdalens team från äldreomsorgen, som får presentera och
berätta om sitt arbetssätt för chefsnätverket. RUG Äldre skriver ner en
motivering till det goda exemplet.
4. Samtalsgruppledare Psykisk hälsa äldre
Tillägg i handlingsplanen för området.
Att arbeta för att utbilda samtalsgruppsledare i länet för seniorers hälsa.
De ska leda samtalsgrupper med samtal som utgår från samtalskort
”Samtal när livet utmanar”, - livsmod, livsglädje, livsmening”, som
baserar sig på WHO:s arbete med folkhälsa och utgår från åtta
dimensioner av existentiell hälsa, de dimensioner som, enligt WHO:s
påverkar självskattad psykisk och fysisk hälsa på ett positivt sätt.
Samtalsgruppledarna ska själva vara seniorer med yrkeserfarenhet från
vård- och omsorg, hälso- och sjukvård. Studiecirklarna anordnas med 5
tillfällen med sammanlagt 12 studietimmar och ska vara kostnadsfria.
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Ett uppdragsförslag är framtaget i samverkan med RUG Vuxenpsykiatri.
Bilaga 2.
5. Nya digitala SIP dokument
Finns ute på nya webben, för test, finns under Regionala dokument.
Länk till webbsidan.
https://www.regiondalarna.se/halsaochvalfard
Finns ett förslag från RUG Äldre att lägga ut kortfilmen om SIP på
webben, Katarina tar det vidare för beslut.
6. Omorganisationen Hälsa och välfärd
Förslaget än så länge:
Förslaget är att AU ombildas till styrgrupp och att den gruppen träffas
under längre möten. AU/styrgruppen utökas även så att Divisionschefen
i primärvården och vår representant i NSK-S finns med.
RUGarna försvinner och arbetsgrupperna ligger direkt under
styrgruppen. Både styrgrupp och avdelningen hälsa och välfärd, kommer
att få tydligare mandat så att inte så många praktiska frågor behöver ”åka
upp” till chefsnätverket.
Det kommer att finnas kvar nätverk och de utbildningar som drivits av
utvecklingsledarna förväntas också finnas kvar (speciellt de utbildningar
som är självfinansierade). Bilaga 3.
7. Övriga frågor:
•

Inbjudan Hjälpmedel Dalarna, Bilaga 4.

•

Bostadsportalen – en samlad plattform för tillfälliga
bostadsplatser och är en molntjänst. Johanna Munters, Borlänge
kommun och Jonas Hampus, Falu kommun, arbetar på att ta
fram ett avtal. Här kan de kommuner som väljer att vara med, se
tillfälliga bostadsplatser och kan i samverkan låna plats av
varandra. Ambitionen är att länets alla 15 kommuner går med.
Borlänge kommer att vara värdkommun för portalen.

•

Utvärdering psykisk hälsa äldre
Åsa Bruhn från Högskolan Dalarna har tillsammans med
utvecklingsledaren inom äldreområdet, Marit och Katarina, gjort
en utvärdering av utbildningsinsatserna i Psykisk hälsa för äldre.
Det kommer inom kort ut en rapport från utvärderingen. Åsa
hade förhinder, men Katarina presenterar resultatet av
utvärderingen. Bilaga 5.

•

Införande av IBIC:
En fråga från Älvdalens kommun, hur långt man kommit i
införandet av IBIC (Individens behov i centrum).
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Handläggarna använder IBIC redan idag. Tallbackens SÄBO är
pilot i införandet på SÄBO och kommer att arbeta med
processen för all personal.
Avesta på gång, börjar på SÄBO. Kör två piloter, ett SÄBO och
på område i ordinärt boende. LSS och socialpsykiatrin finns med
på banan.
Leksand, korttids är färdigt och kör för fullt. På gång med alla
SÄBO, ordinärt boende går sist in. LSS och socialpsykiatrin finns
med på banan.
Falun, har utbildat all personal. Är redo för implementering, de
som använder det tycker det är bra. Socialförvaltningen är inte
med. Omvårdnadsförvaltningen har målet att implementeringen
ska vara klar till hösten.
Borlänge, har svårt att få processledare som kan driva
implementeringen, för att få till det i verksamheten. Bra
arbetssätt och det finns ledningsbeslut på att det är detta
arbetssätt som ska användas. Det går sakta, behöver få ut det i
verksamheten.
Nästa RUG Äldre är den 12 april, kl. 8.30 – 11.30.

Bilagor
1. Ekonomiska resultat SUS
2. Uppdragsbeskrivning Samtalsgruppledare Psykisk hälsa
3. Omorganisation Hälsa och välfärd
4. Inbjudan Dalarnas hjälpmedelscenter
5. Utvärdering Psykisk hälsa äldre (PPT)

