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Minnesanteckningar RUG äldre 2019-06-05 

1. Föregående minnesanteckningar 

Läggs till handlingarna. 

1. Samtalsgruppledare - beslut från Länsnätverket förvaltningschefer, 
Seniorer/Dalarna (beslut) Kostnadsansvar, Deltagare i arbetsgrupp 
kommer kanske att önskas liksom sammanhållande funktion. Detta är 
den enda information som fanns. 

2. SUS frågor och information 

Det har under våren anordnats 8 workshops när det gäller ”Samverkan 
vid utskrivning”, som vänt sig till mer verksamhetsnära medarbetare. 3 
för psykiatrin, 4 för somatiken och en för ReHab. Workshopsen har 
varit spridda i länet, norra, mellersta och södra Dalarna. 

I det stora hela har det varit bra dagar, då fler verksamhetsnära personer 
deltagit. De har fått arbeta i grupper med synergier som kommuner och 
regionen har skrivit. Deltagarna har varit nöjda med dagarna och 
deltagarna har haft ett större lösningsfokus tillsammans än tidigare och 
har haft mer förståelse för varandras verksamheter, det visar på att 
arbetet utifrån överenskommelse och riktlinjer faktiskt börjar visa 
resultat.  

Det behöver läggas mer fokus på att arbeta för SIP i hemmet i den mån 
det är möjligt och att flytta ut SIP från slutenvården.  

Precis som tidigare kommer Dalarna att få 400 000 kronor för 2019. 
Arbetsgruppen har planerat och gett förslag till att en del av pengarna 
ska gå till uppföljning av Överenskommelsen. Länsnätverket 
förvaltningschefer har beslutat att arbetsgruppen ska fortsätta sitt arbete 
under hela 2019. 
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3. Handbok – att leda innovation 

Målet är en modell som stöd i att leda innovationer. Modellen är att se 
systemen holistiskt, en struktur när det gäller organisationer, kulturen, 
ekonomisk, samverkan, målgruppskännedomen, personalpolitiken. Det 
som organisationen bör beakta. Se boken för mer information. Arbetar 
mer med förbättringsarbeten än innovationer i organisationen. Redskap 
för innovation är fokus i boken. Bilaga 1. 

Viktigt med spridningen. Nästa steg är att implementera de erfarna 
kunskaperna. Det finns framtaget en plan för DHC organisationen.  

 Kontakta Katarina för att köpa boken, kostar 40 kronor. Bilaga 2. 

4. Övriga frågor 

• Rapport psykisk hälsa, en utvärdering av 
utbildningsinsatsen av Första hjälpen till psykisk hälsa 
äldre. Bilaga 3. 

• Framtiden för avdelningen. 

Den nya strukturen kommer att sätta sig succesivt till 
hösten. Styrgruppen kommer att konstituera sig strax 
före eller efter sommaren.  
Det finns många frågor som hänger i luften från RUG 
äldres sida. Ny chef kommer på plats 19 augusti. 

Vem har hand om alla dokument som vi tagit fram i 
RUG, rapporter m.m.?  

Vem kallar till möten och hjälper till att ta fram 
dagordning?  

• RUG till hösten. 

Beslutat att boka in möten för hösten 2019 och om det 
inte finns behov av dem, plocka bort datumen.  

13 september, kl. 13.15 – 16.00 

22 november, kl. 13.15 – 16.00 

• Bostadsportalen. 

En samlad plattform för tillfälliga bostadsplatser och som 
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.  

Arbetet fortsätter, just nu har Falun jurister som ska ta 
fram ett avtal. Eftersom det tar lite tid så tittar man på ett 
avtal som Borlänge har och som redan finns för att börja 
använda det redan nu. Man tar fram ett tillfälligt avtal. 
Finns ett behov att pröva hur portalen kan fungera. 
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Försöka med trygghetsplatser i samarbete med Region 
Dalarna, Borlänge kommun – Borlänge sjukhus, 
Palliativa teamet och hemsjukvården. Undvika att köra 
personerna till Falun. Uppföljning i september på RUG. 

Det som fortfarande är på diskussionsnivå är vad som 
ska följas upp, vilka indikatorer. 

• KPMG revision Region Dalarna 2010 – 2018. Se 
Charlottas mejl med information. 

• Åsa Bergman Bruhn, Högskolan Dalarna, kommer inte 
att fortsätta i RUG äldre, har inget formellt uppdrag som 
det ser ut idag.  

• Kunskapsstyrning, nationella programområden 
(NPO)– Lotta J. Bilaga 4 och 5.  Ett av områdena är 
”Äldres hälsa” Detta kommer att engagera kommunerna. 
I NPO kommer representation av 2 kommuner från vårt 
område (Uppsala Örebro sjukvårdsregion) och i RPO 
kommer en kommun från varje län delta. Viktiga 
professioner i arbetet är MAS och verksamhetschefer 
som har ett ekonomiskt ansvar.  

• Reservera datum för kunskapsdagarna på Högskolan 
Dalarna för personal inom vård- och omsorg. 9 och 24 
oktober kl. 9.00 – 15.30, en dag om ensamhet bland äldre 
och vad vi kan göra för att bryta ensamheten. Bilaga 6. 

 

 

Nästa RUG Äldre är den 13 september kl. 13.15 – 16.00. 

 

Bilagor 
  

1. Att leda innovationer – PPT 

2. Handbok - att leda innovation, pdf 

3. Rapport utvärdering Psykisk hälsa 

4. Organisationsbild RPO – RD 

5. Verksamhetschefsgrupper presentation lokalt 

6. Boka datum – Relationsdagen, inbjudan  
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KOMMUN NAMN KOMMENTAR 

   

AVESTA Anna Nurmilehto  

BORLÄNGE Johanna Munters  

FALUN Jonas Hampus Förhinder 

LEKSAND Marie van Geffen 
Blomberg vice ordf. 

 

LUDVIKA Lotta Daun Messing  

ÄLVDALEN Monica Estenberg Förhinder 

   

LANDSTINGET Lotta Jansson        ordf. 
 
Primärvården? 

 

HÖGSKOLAN Åsa Bergman Bruhn  

REGION DALARNA Katarina Johansson   
 


