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 2019-09-24 

Mötesanteckningar RMPO Äldres Hälsa 
Datum 2019-09-18 
Plats Hotell Högland, Nässjö  
Närvarande Arne Sjöberg, ordförande, Lars Abrahamsson, sekreterare, 

Ulrika Stefansson, Björn Westerlind, Melker Löwenhoff, 
 Kristin Irebring, Kristina Dahlberg, Anneli Forsgren 

 
Förhinder Camilla Salomonsson 

1. Välkommen 

Arne Sjöberg hälsade välkommen och deltagarna presenterade sig. 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes.  

3. Föregående mötesanteckningar 

Föregående mötesanteckningar godkändes och lades till handlingarna.  

4. Hänt sen sist hos mig? Teamet runt 

Deltagarna gav en lägesrapport från sin verksamhet. 

5. Rapport från NPO Äldres Hälsa  

Ulrika Stefansson rapporterade från NPO Äldres Hälsa; 

Nationell arbetsgrupp (NAG) Demens bildas och ska föreslå Standardiserat vårdförlopp 
(SVF) för Demens. Från Sydöstra sjukvårdsregionen ska två representanter nomineras 
till NAG Demens. 

Socialstyrelsen har initierat arbetsgrupper ökad processinriktning inom området demens 
för att definiera målnivåer och insatsförlopp för demens. 

SKL har genom nationella samverkansgruppen (NSG) för kvalitetsregister uppdragit åt 
NPO Äldres Hälsa att lämna synpunkter på för området relevanta kvalitetsregister. 
Synpunkterna fångas upp via RMPO Äldres hälsa. 
RMPO Äldres Hälsa för Sydöstra sjukvårdsregionen har därför kommenterat och 
betygsatt aktuella kvalitetsregister men betygen G, VG och MVG enligt nedan. 
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Svenska Demensregistret 
(SveDem) 

G Forskningsinriktat. Bra, men angreppssätt 
saknas. Processinriktningen i registret 
behöver öka. En brist är att registret inte finns 
online. 

Svenskt register för 
Beteendemässiga och Psykiska 
Symptom vid Demens (BPSD) 

VG Innehåller utbildningsverktyg vilket är bra 
men man kan ha synpunkter på variabler och 
användbarhet.  

Senior Alert VG Innehåller riskanalys vilket är bra men det 
går dock inte att följa förlopp mellan 
verksamheter och sjukvårdshuvudmän. 

Svenska palliativregistret MVG Lätt att följa och finns online vilket är 
utmärkt. Pedagogiskt. 

  

6. Presentation av avhandling 

Björn Westerlind presenterade sin avhandling “Geriatric Aspects of Frail Nursing Home 
Residents. A Swedish Cohort study." 

7. Demografisk presentation av åldersgruppen >80 år per 
kommun i sydöstra sjukvårdsregionen 

Kristin Irebring presenterade demografi (andel) av åldersgruppen >80 år per kommun i 
sydöstra sjukvårdsregionen. 

Beslut; 

Ulrika Stefansson framför önskemål till den regionala samverkansgruppen (RSG) 
”Uppföljning och analys” att ta fram motsvarande presentation med antal per kommun 
för åldersgruppen >80 år i sydöstra sjukvårdsregionen. 

8. Fokus under hösten 

Fokus under hösten; 

 Handlingsplanen för RMPO Äldres Hälsa ska vara klar i november. 
 2 personer ska nomineras till NAG Demens. Ulrika Stefansson tar emot 

förslag på nomineringar. RMPO Äldres Hälsa uppskattar att uppdraget 
innebär samma tidsåtgång som uppdraget för ledamöterna i RMPO Äldres 
Hälsa.  

 Undersöka om resultat från Svenska palliativregistret kan redovisas per 
kommun och sjukhus i sydöstra sjukvårdsregionen. Region Kalmar inleder 
undersökningen för perioden januari-september 2019 och om redovisning på 
föreslaget sätt är möjlig så redovisas till nästa möte i Äldres Hälsa  
2019-11-05; 

 Kommuner sammanslagna per region. 
 Sjukhus sammanslagna per region. 

 Öka antalet biståndshandläggare som har utbildning i demens ABC.   
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9. Patientmedverkan 

Behovet av patientmedverkan kan variera beroende på frågeställning som ska 
diskuteras. 

RMPO Äldres Hälsa bedömer att patientmedverkan i första hand ska ske i NPO Äldres 
Hälsa. 

10. Inför nästa gång 

Färdigställa handlingsplanen för RMPO Äldres Hälsa med utgångspunkt från den matris 
som producerades under mötet. 

11. Kommande möten 

2019-11-05 13.00-15.00 videomöte 

2020-01-29 09.30-15.30 Hotell Högland, Nässjö 

2020-05-19 14.00-16.00 videomöte 

2020-09-16 09.30-15.30 Hotell Högland, Nässjö 

2020-11-18 14.00-16.00 videomöte 

 

11. Övriga frågor 

Representant för Äldres Hälsa till RMPO Cancer 

Beslut; 

Jessica Eriksson, sjuksköterska, Region Kalmar utsågs som representant för Äldres 
Hälsa att ingå i RMPO Cancer. 

 

 

  
 

 

 

Vid anteckningarna 

Lars Abrahamsson 


