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Minnesanteckningar RUG äldre 2018-01-26 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Läggs till handlingarna. 

 
2. Uppdatering SUS 

Finns ett nytt uppdrag och en handlingsplan för 2018 för arbetsgruppen. 
Ska presenteras på Länsnätverket förvaltningschefer den 2 februari. 
Deltagare från arbetsgruppen kommer att delta på RUGarna under februari 
och mars, för att informera och diskutera eventuella frågor och funderingar.  
När det gäller digitalisering så kommer man använda skype business och 
som kommer att testas 25 mars. En del svårigheter med SIP modulen har 
inkommit till arbetsgruppen. När det uppkommer problem med modulen är 
det viktigt att man fel anmäler problemet för att det ska kunna åtgärdas. 
Arbetsgruppen via Katarina kommer att försöka få till en 
funktionsbrevlåda, där frågor och svar kommer att bearbetas. Den ska gå 
via Region Dalarna, mer information kommer. När det gäller stöd och 
support idag kan man kontakta Victoria Lindmo, Moa Nordlund och Åsa 
Gustafsson via mejl. Är det frågor angående inlogg, sihtskort, behörigheter, 
så ringer man 023–44000. 
SIP riktlinjen kommer att uppdateras av arbetsgruppen SUS med start i 
februari.  
 

3. Palliativt arbete, information blankett 
KarlHenrik Eriksson och EvaLena Hahne, informerade om blankett för 
sjuksköterskor vid konstaterande av dödsfall. En blankett som tagits fram 
av palliativa rådet för att användas när en läkare uppdrar till sjuksköterskan 
inom kommunen att utföra undersökning i samband med förväntat dödsfall 
– konstaterande av dödsfall. I dag har man i länet använt olika blanketter, 
därför behov av samordning. Efter dagens presentation kommer blanketten 
att läggas i Region Dalarnas mall för att sedan spridas i länet som 
länsgemensam rutin. Katarina gör den färdig så att den är med på palliativa 
rådets nästa möte den 20 februari. Bilaga 1. 
 

4. Plan för arbetet med nationella riktlinjer demens 
Det finns en arbetsgrupp och det har tagits fram en uppdragsbeskrivning 
för arbetsgruppen som ska arbeta med de nya nationella riktlinjerna för 
demens. Arbetsgruppen består av: 
Björn Lennhed  Läkare, specialistvård Falun 
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Ulrika Johansson Demenssjuksköterska, spec.vård 
Avesta 

Eva Dunkars Gyllner Demenssjuksköterska, spec.vård 
Falun 

Gudrun Strandberg Demenssjuksköterska Avesta 
kommun 

Annica Engman Brindbergs Arbetsterapeut, Vansbro kommun 
Natalie Ekström  Borlänge kommun 
Lena Marmståhl Hammar Högskolan Dalarna 
?   Primärvården 
 
En handlingsplan ska upprättas och arbetet ska vara klart under 2018. Lotta 
Jansson och Katarina Johansson kommer att delta på första träffen den 1 
februari för att starta upp gruppen. Den nationella strategin inom demens 
kommer i mars.  
 

5. Handlingsplan äldre 2018 
Framtagande av handlingsplan för 2018, Katarina skriver in i planen som 
skickas ut med minnesanteckningarna. Godkännande och beslut kommer 
att tas i Länsnätverket förvaltningschefer den 9 mars. Bilaga 2. 

 
6. RUG Mötestider hösten 2018 

Tider för RUG möten hösten 2018 är: 14 september, 26 oktober och 7 
december, alla möten är kl. 8.30 – 11.30. 
 

7. Länsregion 
Gemensam diskussion tillsammans med RUG Funkis angående framtidens 
arbete och uppdrag för Hälsa och välfärd. Hur ska vi tänka vad gäller 
RUGar, Länsnätverk förvaltningschefer mm. Hur formar vi ett uppdrag 
som kan möta framtidens utmaningar, vad ska ingå i uppdraget? Ska det se 
ut som idag så behöver uppdragen vara tydliga för att det ska ha någon 
funktion. Diskussion som kommer att fortsätta på alla RUGar.  
 

8. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 
 

• Datum för RUG  2018 
       Alla RUG äldre är på en fredag, kl. 8.30 – 11.30. 
       23 mars 
       25 maj 
       14 september 
       26 oktober 
       7 december 
 
Nästa RUG äldre blir den 23 mars 2018 kl. 8.30-11.30. 

 
Bilagor 

1. Blankett Undersökning och åtgärder i samband med dödsfall  
2. Handlingsplan Äldre 2018 
3. Inbjudan Psykisk hälsa 
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KOMMUN NAMN KOMMENTAR 

   

AVESTA Anna Nurmilehto Förhinder 

BORLÄNGE Johanna Munters  

FALUN Jonas Hampus  

LEKSAND Marie van Geffen 
Blomberg vice ordf. 

 

LUDVIKA Cecilia Lantz  

ÄLVDALEN Monica Estenberg  

   

LANDSTINGET Lotta Jansson        ordf. 
 
Helena Strandberg 

 
 
Förhinder 

HÖGSKOLAN Åsa Bergman Bruhn  

REGION DALARNA Katarina Johansson 
Marit Raninen Lundin 
Helena Hanno 
Enochsson 

 
Förhinder 

 


