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Minnesanteckningar RUG äldre 2019-09-13 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Läggs till handlingarna. 

2. SUS frågor och information 

Diskussion angående transporter till anvisad plats.  

Finns en ny hårdare skrivning i LVM § 25 (se nedan) om akutläge 
gällande from. 2018-01-01. 
Transportansvaret åvilar Kriminalvården och blir det ett glapp mellan 
att plats finns anvisad och transporten kan utföras kommer tyvärr 
kostnaden att hamna på hälso- och sjukvården för den tiden. 
Kommunens betalningsansvar inträder först sedan placering skett på 
LVM-hem. 
Om det uppstår väntan på transport skall avvikelserapport upprättas 
och tas i samverkan med polis och kriminalvården. 
Slutsatsen blir att kostnaden för glappet som kan uppstå i visa 
lägen hamnar på hälso- och sjukvården. 

 

Diskussion om vikten att arbeta med riktlinjer och processer.  

Riktlinjerna, flera professioner var med på ett möte i Orsa. Processerna 

i riktlinjerna har försvunnit i det dagliga arbetet. Finns ett behov att 

repetera och diskutera riktlinjerna igen. För att få alla att arbeta utifrån 

gemensamma riktlinjerna behöver vi bli bättre på att implementera dem. 

Rutin för korttidsboende när det gäller behov av planering och SIP, 

finns i Falun. Något att ta del av. Behöver diskuteras mera. 

Workshops till hösten, både för psykiatrin och somatik/rehab. Det 
kommer att bli halvdagar, med datum och tider att välja på. Psykiatrin 
kommer att ha sina halvdagar den 28 november, då SKL är inbjudna. 
Somatik/rehab kommer att ha sina halvdagar i början av december, 
datum kommer. 
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Kommer en ny TakeCare lathund, under bearbetning nu.  

3. Bostadsportalen 

Jonas och Johanna har fått ett uppdrag från chefsnätverket och har stöd 
med en avtalsskrivning av jurister i Falu kommun. Jonas ser över 
ramavtal och Johanna har tittat på processer via IFO i Borlänge. Annars 
har det inte hunnit hända så mycket eftersom det varit sommar och 
semester. Arbetet kommer att fortsätta under hösten. 

4. Trygghetsplatser, Borlänge 

Det fanns en förhoppning om att det skulle vara klart med en uppstart 
av en trygghetsplats på Borlänge sjukhus. När allt var klart för att köra 
igång, meddelar palliativa teamet att de inte kunde stå för sjuksköterska 
och läkare. Det ska göras ett nytt försök nu i höst. Det ska vara tydligt 
att det alltid är läkare som skriver in patienten till trygghetsplatsen. De 
kommer sedan att följa upp hur ofta platsen är belagd/månad. Det 
kanske visar sig att det finns behov av fler platser. Detta kan ses som en 
framtidsmodell.  

 
5. Övriga frågor 

 

• Tanja Mårtensson presentation och information 

Ny avdelningschef Hälsa och välfärd. 

Kommer närmast från FINSAM, Leksand och Gagnef. 

Första uppdraget är att påbörja rekrytering till nya 
utvecklingsledare, Tanja är för närvarande kontaktperson. 

En fråga från Tanja är om det istället för utvecklingsledarens 
uppdrag i nationella nätverk, finns någon annan som kan ta sig 
an detta under en period tills rekryteringen är klar. 

Diskussion kring kunskapsstyrning och äldres hälsa, där Lotta 
Jansson är utsedd till kontakt för länet. 

Tanja föreslår att som alternativ istället för RUG göra 
arbetsgrupper utifrån processer som är viktiga. Tar en paus från 
RUG, kontaktpersonerna finns kvar och arbetet får formas 
utifrån ett behov. För framtiden behåller vi den 22 november 
som preliminärt mötesdatum, blir det något och det kommer ett 
uppdrag så kallar Lotta Jansson till möte. 

Samtalsgrupper Seniorer – här har chefsnätverket sagt okej till att 
arbeta med detta men ingen fått uppdraget. Tanja tar det vidare. 

 

Nästa möte är planerat till den 22 november, kl.13.15 – 16.00, i 
lokal Falurummet. Lotta Jansson kallar om det finns behov av 
det, annars ställs mötet in. 
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KOMMUN NAMN KOMMENTAR 

   

AVESTA Anna Nurmilehto Förhinder 

BORLÄNGE Johanna Munters  

FALUN Jonas Hampus Förhinder 

LEKSAND Marie van Geffen Blomberg 
vice ordf. 

Förhinder 

LUDVIKA Lotta Daun Messing  

ÄLVDALEN Monica Estenberg  

   

LANDSTINGET Lotta Jansson        ordf. 
 
Primärvården? 

 

HÖGSKOLAN Åsa Bergman Bruhn Förhinder 

REGION DALARNA Katarina Johansson 
Tanja Mårtensson  

 
 


