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Mötesanteckningar RPO Äldres Hälsa 
Datum 2020-01-29, kl. 09:30-14:00 
Plats Hotell Högland, Nässjö  
Närvarande Arne Sjöberg, ordförande, Lars Abrahamsson, sekreterare, 

Ulrika Stefansson, Björn Westerlind,  
Anneli Forsgren, Camilla Salomonsson 

 
 Förhinder; Melker Löwenhoff, Kristina Dahlberg,  

Kristin Irebring 

1. Aktuellt från NPO 

Ulrika Stefansson rapporterade från NPO; 
 

 Behovs- och omvärldsanalys har påbörjats med fokus på området sköra äldre. 
 Nationell arbetsgrupp (NAG) Demens har tillsatts och påbörjat sitt arbete. 
 Vårdförlopp planeras för 10 områden varav demens är ett. 
 För närvarande sammanställs inte gällande lagar och bestämmelser av NPO. 
 NPO arbetar med sin verksamhetsplan som kommer att presenteras till hösten 

2020.  
 

2. GAP analys 

GAP analysen kommer att fokusera på områdena; 

 Munhälsobedömning 
 Smärtskattning sista levnadsveckan 
 Dokumenterat brytpunkt 
 

För att utveckla lärande inom palliativ vård i linje med GAP analysen har följande 
påbörjats; 
 

 På Länssjukhuset i Kalmar har ett förbättringsområde som berör bl.a. 
ovanstående fokusområdena. Ombudssjuksköterskor kommer att stödja 
förbättringsarbetet för 16 avdelningar. Jämförelse av resultat mellan innevarande 
4 månader kommer att jämföras med motsvarande period föregående år och 
presenteras i spindeldiagram. 

 
 I kommuner i Jönköpings län planeras ett ombudsnätverk för undersköterskor 

inom palliativ vård. Inbjudan till nätverket kommer även att rikta sig till 
undersköterskor på sjukhusen.  
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3. Utveckla och förfina handlingsplanen för 2020 

Beslut; 

Camilla Salomonsson och Ulrika Stefansson skriver ett förslag till förfinad 
handlingsplan för 2020. 

 

4. Remiss, målnivåer vård och omsorg vid demenssjukdom 

Sjukvårdsregionerna representerade i RPO Äldres Hälsa ställer sig bakom remissvaret. 
Kommunerna representerade i RPO Äldres Hälsa levererar egna remissvar. Detta 
eftersom förankringsprocessen av remissvaret sett olika ut i de tre länen.  

 

5. Rutin för hantering vid av begäran om remissvar  

Beslut; 
Ordföranden i RPO Äldres Hälsa bedömer innehåll i mail för ställningstagande om 
utskick till övriga i gruppen. Remissvar inhämtas från respektive sjukvårdsregion och i 
förekommande fall även från kommunerna i sydöstra sjukvårdsregionen och 
sammanställs sedan av sekreteraren i RPO Äldres Hälsa.   
 

6. NAG Demens 

Björn Westerlind rapporterade från nationella arbetsgruppen (NAG) demens och den 
mycket komplexa process som arbetsgruppen har att arbeta med. 

 

7. Nästa möte 

Nästa möte (video/telefon möte) blir 2020-05-19, kl. 14-16 

 

Vid anteckningarna 

Lars Abrahamsson 


