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Region Östergötland 

Var är vi? Förbättra situationen för BPSD patienter i eget boende. 
 Effektivisera utredningsprocessen Demens på 

specialistmottagningar för att möta ökat inflöde av 
patienter. 
Konsultationsstöd i primärvården. 
Otrygghet hantera palliativ vård. 
 

Vart ska vi? Utveckla kvalitet i primärvården. 
 Patientutbildning i demenssjukdomar. 

Palliativa utbildningar med LAH. 
Eventuellt palliativ enhet inom geriatriken att ersätta 
KVA i samarbete med LAH. 
Representation i Äldres Hälsa från region Östergötland. 
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Region Kalmar län 

Var är vi? Förbättrad palliativ vård. Team bestående av 
ssk/usk/läkare/sekreterare för patienten. 

 Uppdaterat vård- och omsorgsprogram Demens. 
Multidiciplinära team för patienten – Mörbylånga – 
Demens. 
Saknad kompetens. 
 

Vart ska vi? Palliativ enhet på Västerviks sjukhus , januari 2020. 
 Distansutbildning 7,5 hp för ssk i palliativ vård (kommun 

+ region). 
Systematiskt förbättringsarbete i palliativ vård för alla 
länssjukhus. 
Systematiska angreppssätt (demens) saknas. Tas upp i 
äldregruppen 20 september. 
Utbilda specialist ssk i hemsjukvården. 
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Region Jönköpings län 

Demens 

Var är vi? Genomfört workshops (lokala) NR Demens. 
 Upptäcka/diagnostisering – nuläge / GAP identifierat. 

Uppdaterat lokala processer/rutiner för 
utredning/uppföljning. 
 

Vart ska vi? Öka täckningsgrad i SveDem (för kvalitet och 
uppföljning). 

 Ökad utredning/uppföljning. 
Kompetenshöjning – sprida filmer, e-learning. 
Läkemedel… 

 

Palliativ vård 

Var är vi? Utredning x …(5) 
 Otydligheter i organiseringen 

 Översyn pågår (på olika nivåer) 
 Ökad läkarkompetens SSIH 
 Ökad kompetens i den kommunala (lokalt) 

 
Vart ska vi? Jämlik vård 
 Politisk vision          plan för genomförande 

Ökad följsamhet till nationella vårdprogrammet 
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Sydöstra sjukvårdsregionen 

Var är vi? Demografisk analys (juni 2019). 
 Kartläggning av demensområdet i sydöstra 

sjukvårdsregionen avseende 
styrkor/förbättringsområden/skillnader. 
Representant utsedd till Socialstyrelsens målnivåarbete 
med demensindikatorer (sept 2019). 
Avgränsningar/prioriteringar/arbetssätt (mars-sept 
2019). 
Synpunkter på kvalitetsregister till NPO 
 

Svenska Demensregistret (SveDem) G 
Svenskt register för Beteendemässiga 
och Psykiska Symptom vid Demens 
(BPSD) 

VG 

Senior Alert VG 
Svenska palliativregistret MVG 

 
 

Vart ska vi? Utse representant från RMPO Äldres Hälsa till ”nya 
RCC”  - RMPO Cancer (sept-okt 2019). 

 Nominera 2 representanter till NPO Äldres Hälsa, 
Nationell Arbetsgrupp (NAG) Demens. 
Öka antalet biståndshandläggare som har utbildning i 
ABC-demens. 
(webbutbildning Svenskt Demenscentrum till 
novembermötet 2019 och februarimötet 2020) 
Palliativ vård – analysera resultat (spindeldiagram) för 
kommuner och sjukhus totalt i respektive region inom 
sydöstra sjukvårdsregionen. 

 


