
 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

 2019-04-03 

Mötesanteckningar RPO Äldres Hälsa 
Datum 2019-04-03 
Plats Hotell Högland, Nässjö  
Närvarande Arne Sjöberg, ordförande, Lars Abrahamsson, sekreterare, 

Ulrika Stefansson, Björn Westerlind,  
Melker Löwenhoff, Camilla Salomonsson,  
Ann-Katrin Wilhelmsson, Kristin Irebring 

1. Välkomna 

Arne Sjöberg hälsade välkommen till mötet. 

2. Få en gemensam syn/bild på syftet och målet med gruppens 
existens 

Diskussion om målbild och värdeord för arbetet i gruppen.  

3. Rapport från NPO Äldres Hälsa 

Ulrika Stefansson rapporterade från mötet Nationellt Programområde (NPO) Äldres 
Hälsa 2019-03-27. Bilder bifogas. 

4. Vad vill vi uppnå och varför? 

Gruppen vill verka för förebyggande hälsoarbete hos äldre samt förbättrad livskvalitet 
för de mest sköra äldre. 

5. Hur ska vi börja arbeta och vad börjar vi med? 

Arbetssättet i gruppen ska vara strategiskt framför operativt. 
Beslutades att gruppen börjar arbeta med följande områden; 

 Belysa styrkor och svagheter inom området palliativ vård och demenssjukdomar  

 Olika modeller för Geriatriska riskprofiler (GRP) förekommer och gruppen 
efterlyser en validering av modellerna och koncensus för tillämpning av 
nationell modell för GRP. 

 Samordning av gällande lagar för att möjliggöra/underlätta 
informationsöverföringar i vårdkedjan mellan olika huvudmän. 

 Bevaka att området psykisk sjukdom/psykisk ohälsa hos äldre tillgodoses inom 
modellen för nationell kunskapsstyrning. Föreslå samarbete mellan NPO 
Psykisk hälsa och NPO Äldres hälsa, t ex genom gemensam NAG? 

Beslutades att avvakta med området frailty (skörhet) hos äldre i avvaktan på en bättre 
definition av begreppet. 
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6. Hur fördelar vi arbetet till nästa gång/Vem gör vad? 

Demenssjukdomar 

 Björn Westerlind gör en enkel kartläggning av området demenssjukdomar inom 
sydöstra sjukvårdsregionen och presenterar vid kommande möte. 

 Kristin Irebring kontaktar Svenskt Demenscentrum och begär en rapport var 
över antalet biståndshandläggare som genomgått webbutbildningen Demens 
ABC plus under 2018. Utvecklingen följs var4:e månad under 2019. 

 För att kontrollera överensstämmelse av uppgifterna från Svenskt 
Demenscentrum tar respektive deltagare i gruppen lämpliga kontakter lokalt för 
att samla in uppgifter om hur många biståndshandläggare som finns i respektive 
kommun 

Demografi 
Kristin Irebring tar fram demografisk presentation av åldersgruppen >75 år per kommun 
i sydöstra sjukvårdsregionen.  

Palliativ vård 
Vid behov studera data från Svenska palliativregistret. 

Geriatriska riskprofiler (GRP) 
Föreslå NPO att initiera en validering av modellerna för GRP. 

Gällande lagar 
Föreslå NPO att ta fram en sammanställning av lagar som reglerar 
informationsöverföring i vårdkedjan mellan olika huvudmän. 

Mötesanteckningar från övriga RMPO 
Framföra önskemål till NPO om en gemensam plattform där mötesanteckningar finns 
tillgängliga från övriga RMPO. 

Patientmedverkan 
Till kommande möte funderar och undersöker deltagarna i gruppen möjligheterna till 
patientmedverkan vid fysiska möten.   

 

7. Mötesplanering 

Datum Tid Mötesplats 

2019-06-12 13:00-15:00 videomöte 

2019-09-18 09:30-15:30 Hotell Högland, Nässjö 

2019-11-05 13:00-15:00 videomöte 
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8. Kommande möte 

1. Agendan för kommande möte planerades: 

2. Förebyggande hälsoarbete för äldre – hur angriper vi det området? 

3. Återkoppling från NPO beträffande 

a. Sammanställning av gällande lagar som reglerar informationsöverföring i 
vårdkedjan mellan olika huvudmän. 

b. Validering av GRP 

c. Gemensam plattform för mötesanteckningar 

4. Presentation av kartläggning av området demenssjukdomar i sydöstra 
sjukvårdsregionen 

5. Presentation av antalet biståndshandläggare som genomgått webbutbildningen 
Demens ABC plus under 2018. 

6. Presentation av demografi; åldersgruppen >75 år i respektive kommun i sydöstra 
sjukvårdsområdet. 

Beslutades att mötesanteckningarna via Ulrika skickas till ordföranden och 
processtödjare för NPO Äldres Hälsa. 

 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Lars Abrahamsson 


