
1 
 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

 

Mötesanteckningar RPO Äldres hälsa 

Datum 2021-02-02 

Plats Skype  

Närvarande  Kalmar: Kristin Irebring, Kristina Dahlberg, Arne Sjöberg 

 Östergötland: Camilla Salomonsson. Niclas Hilding 

Jönköping: Anneli Forsgren, Björn Westerlind, Ulrika 

Stefansson, Susanne Lundblad 

  

Förhinder Åke Åkesson 

 

1. Presentation nya deltagare 

Runda med presentation av deltagarna.  

Ulrika Stefansson ny ordförande från och med 2021. 

Kristina Dahlberg nu åter från föräldraledig och Johanna Nilsson deltar inte längre i 

gruppen. 

Niclas Hilding ny i gruppen. Arbetar som Närsjukvårdschef Region Östergötland. 

Geriatriker från Östergötland efterfrågas.  

Susanne Lundblad, ny som processtöd. Arbetar på Qulturum i Region Jönköpings län 

som utvecklingsledare. 

 

2. Info angående Sydöstra sjukvårdsregionen 

Se utförlig info i ppt. Ulrika beskriver strukturer för SVN, RSL och Kunskapsråden. 

RPO Äldres hälsa finns inom Kunskapsråd hälsa och rehabilitering. 

Kommunal medverkan i Kunskapsråden kommer att utvecklas under året. 

Kunskapsråden möts regelbundet varje termin för erfarenhetsutbyte. 

I Sydöstra sjukvårdsregionen har tagit fram Löften till patienterna. RPO äldres hälsa 

vägleds av dessa och tar inte fram några löften som är unika för vårt RPO. 

Jan Markusson, professor, Institutionen för hälsa, medicin och vård Avdelningen för 

prevention, rehabilitering och nära vård kommer att knytas till Kunskapsrådet Hälsa och 

rehabilitering. 
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RPO äldres hälsa har hittills varit mer samverkande och lärande än operativa. Viktigt att 

vi skapar förutsättningar för förändring i verksamheterna lokalt och att jobba med hur 

kunskapsstyrning hänger ihop med mikrosystemen. 

Arne rekommenderar att gruppen har fokus på strategier kopplat till Äldres hälsa men 

vara inlyssnande av verksamhetens behov. Vi behöver vara tydliga med och inte utgå 

från diagnoser. 

För RPO Äldres hälsa är det självklart att både regioner och kommuner är en del. 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/ 

 

3. Föregående möte 

Går igenom föregående minnesanteckning som finns publicerad på 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/ 

 

4. Praktiskt 

 Datum och tider för vårens möten 

o 13 april 10-12 via Skype 

o 8 juni kl 10-12, via Skype Om fysiskt i Nässjö - heldag 

o Hösten: Ojämn vecka tisdagar fm. Inbjudan kommer i Outlook. 

 Samarbetsrum: 

Kommer användas för gemensamma dokument, arbetsmaterial mm. Inbjudan 

skickas ut igen från Ulrika till alla deltagare. Måste bekräftas via Bank-ID inom 

3 dagar. 

 Sydöstra sjukvårdsregionens webbplats: https://sydostrasjukvardsregionen.se/ 

Minnesanteckning och färdiga handlingar publiceras där. 

 

5. Årsrapport 

Ulrika går igenom mallen för årsrapporten för reflektioner ang vad vi vill ha med, färdig 

senast 26 februari 

Tänkt innehåll: 

Christina, Camilla och Anneli tar fram data från Palliativregistret och uppgifter ang hur 

många som genomfört utbildningar i Demens ABC, och ABC PLUS i kommunerna. 

Kristina sammanställer. 

Workshop Sköra äldre; vårt arrangörskap och aktiva deltagare kan beskrivas. 

Lite text ang utbyte och lärande under året, tex covid-19 och säbo. 

Utvecklingstendens:  

Nära vård, Covid. 

 

6. Rapport från NPO 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/
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NAG Demens Kognitiv svikt: Vårdförlopp demens är inte helt klart. Kommer att 

fastställas i mars. 

Införande av de färdiga PSVF(där demens snart är ett) är uppskjutet till hösten i de 

flesta regioner.  

NAG palliativ vård; arbete pågår. Sjukvårdsregionens repr där är Marit Karlsson(RÖ) 

och Anders Brunegård(Kalmar) 

 NPO äldres hälsa vill också ligga nära Nära vård-arbetet. Lisbeth Löpare Johansson är 

med en liten stund vid varje NPO. 

Uppstart i arbetet med Sköra äldre. Nära samverkan med Nationella primärvårdsrådet 

och NPO akut vård. Styrgrupp från de tre NPOerna och tre NAGar bildas kopplat till 

respektive NPO Sköra äldre i akutvården, Skörhet – screeninginstrument, och 

Läkarmedverkan i särskilda boende. Uppdragsbeskrivningar håller på att tas fram och 

nomineringsprocess kommer startas upp inom kort. 

7. Handlingsplan 2021 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wpcontent/uploads/2020/12/RPO_aldreshalsa_han

dlingsplan-2021.pdf 

Idé: Systematisera att samtliga medarbetare i introduktionen går igenom Palliation ABC 

och Demens ABC. 

Uppdatera antal/andel äldre i SSR 

Lärande nätverk? 

Hur använda kvalitetsregister? 

Palliativveckan – görs i hela Sydöstra regionen. 12-18 april? Höst? 

Sköra äldre – NAG 

Gemensam data; Indikatorer att följa lokalt och nationellt. Fokusområde och RAG?  

Vilka är våra gemensamma nämnare och viktigast att tillsammans jobba med? 

 

8. Övriga frågor 

Hur jobba lokalt med äldre-samverkans frågor? Frågan hinns inte med idag. 

  

 

Vid anteckningarna 

Susanne Lundblad 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wpcontent/uploads/2020/12/RPO_aldreshalsa_handlingsplan-2021.pdf
https://sydostrasjukvardsregionen.se/wpcontent/uploads/2020/12/RPO_aldreshalsa_handlingsplan-2021.pdf

