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Mötesanteckningar RMPO Äldres Hälsa 
Datum 2019-11-05 
Plats Video/telefon möte  
Närvarande Arne Sjöberg, ordförande, Lars Abrahamsson, sekreterare, 

Ulrika Stefansson, Björn Westerlind, Kristina Dahlberg,  
Anneli Forsgren, Camilla Salomonsson 
 

Ej närvarande Melker Löwenhoff, Kristin Irebring 
 

1. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

2. Föregående mötesanteckningar 

Föregående mötesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. 

3. GAP analys  

RMPO Äldres Hälsa har analyserat resultaten och föreslog i samråd att följande 
områden ägnas särskild uppmärksamhet under 2020 

Palliativ vård 
Utdrag av resultat från Palliativa registret sammanställt av Kristina Dahlberg och 
Kristin Irebring presenterades. 

Analys: Hos samtliga regioner fanns låga värden för 

 Munhälsobedömning 

 Smärtskattning sista levnadsveckan 

 Dokumenterat brytpunkt 

 

Kognitiv svikt/Demens 

Område Kommentar 

Användningen av demensläkemedel vid 
Alzheimers sjukdom 

Region Östergötland har låg användning 
i specialistvård. 

Region Jönköping har låg användning i 
primärvård 

Täckningsgrad i SveDem Täckningsgraden är låg och åtgärder 
behövs för att öka täckningsgraden. 
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Antipsykotiska läkemedel Region Östergötland har högre 
användning i primärvård än övriga 
landet. 

Region Kalmar län och Region 
Jönköpings län har hög användning i 
specialistvård. 

Utbildning i Demens ABC för 
biståndshandläggare 

Region Kalmar län har låg 
täckningsgrad. 

 

Beslut; 

Handlingsplanen för 2020 kommer att kompletteras med GAP analys samt förslag på 
åtgärder för förbättringar inom områdena; 

 Användningen av demensläkemedel vid Alzheimers sjukdom 

 Täckningsgrad i SveDem 

 Antipsykotiska läkemedel 

 Utbildning i Demens ABC för biståndshandläggare 

 Palliativ vård 

o Smärtskattning 

o Dokumenterad brytpunkt 

o Munhälsobedömning 

4. Handlingsplan 2020 

Handlingsplanen för 2020 kommer att förfinas och kompletteras med GAP analys på 
kommande möte i Nässjö 2020-01-29.   

5. Nominering till NAG Demens 

Björn Westerlind har nominerats och beslutats ingå i Nationell Arbetsgrupp (NAG)  
SVF Utredning kognitiv svikt/demens. Björn refererade från arbetsgruppens första möte 
2019-11-04.  

6. Rapport från NPO Äldres Hälsa 

Ulrika Stefansson rapporterade från NPO Äldres Hälsa, se ppt 
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7. Övriga frågor 

Obesvarade frågor till NPO Äldres Hälsa 
Arne Sjöberg konstaterade att NPO Äldres Hälsa ännu inte besvarat frågan om NPO´s 
möjlighet till nationell bevakning och sammanställning av lagar som reglerar 
informationsöverföring. Frågeställning om validering av geriatriska riskprofiler har 
heller inte besvarats. 
Ulrika Stefansson informerade att valideringen av riskprofiler kommer att finnas med i 
NPO´s inledande arbetet med kartläggning. 
 
Tillgång till mötesanteckningar från andra RMPO 
Arne Sjöberg efterlyste möjligheten att få tillgång till mötesanteckningar och 
handlingsplaner från övriga RMPO. 
Beslut; 
Ulrika Stefansson lyfter önskemålet i NPO om tillgång till mötesanteckningar från 
övriga RMPO. 

8. Till nästa möte 

Punkter till kommande möte 2020-01-29; 
 GAP analys 
 Utveckla och förfina handlingsplanen för 2020 
 Demens ABC  - åtgärder för ökad andel av biståndshandläggare som genomgått 

utbildningen.  
 Svar från NPO avseende sammanställning av lagar som reglerar 

informationsöverföring, validering av geriatriska riskprofiler samt tillgång till 
mötesanteckningar från andra RMPO.  

   
 
 

Vid anteckningarna 

Lars Abrahamsson 


