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             Handlingsplan 2019 för RMPO Äldres Hälsa  

                 Valda områden 
                       Palliativ vård och demenssjukdomar 

                 Mål och syfte 
                       RMPO Äldres hälsa vill verka för förebyggande hälsoarbete  
                       samt förbättrad livskvalitet för de mest sköra äldre 

Arbetssätt 
                      Strategiskt framför operativt 
                Arbetsområden 

                       

 Belysa styrkor och svagheter inom området palliativ vård och 
demenssjukdomar. Identifiera goda idéer för spridning samt gap som 
kan se olika ut i olika delar av regionen. Ta fram handlingsplaner för 
detta. 

 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 fragility (skörhet) hos äldre i avvaktan 
på en bättre definition av begreppet. 

Ansvarsfördelning 

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 
var 4:e månad under 2019. 
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 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.   

Uppföljning/Utvärdering 
                Vid varje avstämningsmöte (juni, september och november 2019) 

Samverkan 

Nationell nivå 
                NPO Äldres Hälsa 

Sjukvårdsregional nivå 

Kunskapsrådet 

Lokal nivå och kommuner 
                      Respektive samordningsorgan för äldre 

Patientföreträdare (ej klart)  

Ordförande Arne Sjöberg  
   basenhetschef geriatriska kliniken 
   länssjukhuset Kalmar 

 
 
 
   


