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Mötesanteckningar RPO Äldres Hälsa 
Datum 2019-06-12 
Plats Videomöte 
Närvarande Lars Abrahamsson, sekreterare, Ulrika Stefansson, Björn 

Westerlind, Camilla Salomonsson,  
Kristin Irebring, Monica Örmander 

Förhinder; Arne Sjöberg, Melker Löwenhoff, Ola Götesson 
 

1. Dagordning 

                   Dagordningen godkändes. 
Efterträdare till Monica Örmander. 

 

2. Föregående mötesanteckningar 

Föregående mötesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. 

 

3. Rapport från NPO Äldres Hälsa 

Ulrika Stefanson rapporterade från NPO Äldres Hälsa. 
En verksamhetsplan håller på att utarbetas för NPO Äldres Hälsa. Ett möte har hittills 
genomförts och tillsammans med övriga NPO. Samband med berörda NPO håller på att 
utvecklas. NPO Äldres Hälsa har prioriterat områdena; 

 Palliativ vård 

 Demens 

 Sköra äldre 

Inom området Palliativ vård diskuteras RCC´s roll i förhållande till berörda NPO. Under 
hösten kommer ett uppdrag inom Palliativ vård att formuleras till en Nationell 
ArbetsGrupp (NAG)  
Inom området Demens diskuteras möjligheten att införa standardiserat vårdförlopp. 
Området Sköra Äldre senareläggs i prioriteringen och man önskar att en nationell 
standard för omhändertagande utarbetas.  

 

4. Enkel kartläggning av området demenssjukdomar i sydöstra 
sjukvårdsregionen 

Björn Westerlind presenterade ”Aktuellt läge i Sjukvårdsregionen - vad vet vi om 
demens? Se bifogad presentation. 
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5. Kontakter med Svenskt Demenscentrum 

Kerstin Irebring har varit i kontakt med Svenskt Demenscentrum som meddelat att man 
är förhindrad att lämna ut data per kommun. 

 

6. Demografisk presentation av åldersgruppen >75 år per 
kommun i sydöstra sjukvårdsregionen 

Kristin Irebring presenterade demografisk statistik av åldersgruppen >75 år per 
kommun i sydöstra sjukvårdsregionen.  

Beslut; 

 Statistiken uppdateras för att gälla åldersgruppen >80 år och inte uppdaterat på 
kön. 

 Kristin kollar möjligheten att göra en prognos för antalet > 80 år på 5 och 10 års 
sikt i sydöstra sjukvårdsregionen. 

 

7 Statusavstämning gällande baslinje demens ABC+ och 
biståndshandläggare för äldre 

Camilla Salomonsson har återkopplat i Region Östergötland att RMPO Äldres hälsa fått 
uppdraget. Monica Örmander rapporterade att i Region Kalmar län har 18 av 71 
anställda genomgått utbildningen ABC+. I Region Jönköpings län pågår rekrytering och 
uppgift saknas därför om antal anställda som genomgått utbildningen ABC+. 

 

8. Validering av modellerna för GRP? 

Ulrika Stefansson informerade att NPO Äldres Hälsa diskuterar frågan. 

 

9. Gemensam plattform för mötesanteckningar från övriga 
RMPO? 

Önskemålet om gemensam plattform för mötesanteckningar från övriga RMPO 
bedömdes vara mindre aktuell. Ulrika Stefansson framför dock med önskemålet till 
NPO Äldres Hälsa. 

 

10. Patientmedverkan 

Patientmedverkan bedömdes vara mera angeläget efter uppstartsarbetet för RMPO och 
att arbetsformerna utvecklats. 
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11. Övriga frågor   

Monica Örmander meddelade att hon övergår till annan tjänst och slutar därför som 
representant i RMPO Äldres Hälsa. Monicas efterträdare börjar i augusti. 

 

 

Vid anteckningarna 

Lars Abrahamsson 


