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Mötesanteckningar RPO Äldres hälsa 

Datum 2021-06-08 

Plats Video  

Närvarande:  RJL: Ulrika Stefansson, Susanne Lundblad, Anneli Forsgren,  

Kalmar: Kristin Irebring, Kristina Dahlberg 

Östergötland: Karin Eklund, Camilla 

 Förhinder Björn Westerlind, Arne Sjöberg, Åke Åkesson, Niclas Hilding 

1. Välkommen och Föregående möte 

Karin Eklund välkomnas och ersätter Camilla. Är utvecklingsledare i Östergötland inom 

området äldre och har kommunperspektivet. Deltagarna presenterar sig för Karin. 

 

Föregående minnesant finns publicerade på: LÄNK 

2. Rapport från NPO äldres hälsa  

Ulrika informerar. 

NPO ses ungefär 3 gånger per termin, men har kontakt varje vecka. 

NAG Palliativ vård där arbete med vårdförlopp och framtagande av kvalitetsindikatorer 

pågår. Remissrundor till hösten. 

 

Socialstyrelsen skriver nu flera riktlinjer kopplat till äldres hälsa som diskuteras med 

NPO. Bra att vi får arbetena att hänga ihop och komplettera varandra. 

Området skörhet är på uppstart. Tre NAG är på gång av bildas i samverkan med 

Nationella primärvårdsrådet(Sköra äldre och SÄBO) och NPO akut vård(Sköra äldre i 

akutprocessen). NPO äldres hälsa kommer att ansvara för NAG för att identifiera 

skörhet, screeninginstrument mm.  

 

Nominering från Sydöstra till NAG screening för skörhet kommer ut snart. Förslag 

emottages när uppdragsbeskrivningarna kommit. 

Anne Ekdahl och Kristina Kogler Hjort är nominerade från Äldres hälsa till NAG 

Höftfrakturer. 

 

Protokoll finns på: https://sydostrasjukvardsregionen.se/programomraden/rpo-aldres-

halsa/ 

3. Påminner oss om uppdraget RPO 

Ulrika beskriver uppdraget för Sjukvårdsregional programområden. Se ppt. 

4. Handlingsplanen- Hur får vi till det? 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/programomraden/rpo-aldres-halsa/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/programomraden/rpo-aldres-halsa/
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Samordning kring PSVF demens planeras i Sydöstra. Gruppen anser inte att det behövs 

göras en formell RAG med uppdrag utan samarbete i regionerna är tillräckligt. 

Beslut: Kristin sammankallar de som är ansvariga per Region. 

Forum Geriatrikum presenteras av Susanne. RJL arrangerar en digital föreläsning per 

månad med olika teman kopplat till äldre. 

Beslut: Sydöstra bjuds in till dessa föreläsningar. Inbjudan bifogas. Framöver planerar 

vi att samverka kring dessa föreläsningar med föreläsare från olika delar i Sydöstra. 

 

Handlingsplanen gås igenom. 

5. Remissinstans – Egna regionens process och rutin 

RPO äldres hälsa ska samla in synpunkter utifrån äldreperspektivet.  

Ulrika har tagit fram ett förslag på en checklista på ”äldrefilter”.  

Beslut: Checklistan skickas ut till gruppen för påtitt och test. Bra om alla deltagare i RPO har 

info om den egna regionens/länets struktur för att inhämta synpunkter. 

6. RCSO samverkan  

Förfrågan från RCSO om att starta samverkan bland annat med Lärande nätverk.  

I Östergötland finns ett länsövergripande nätverk kring kvalitetsregister (SveDem och 

Palliativ vård). Har haft ett möte med Svenska palliativregistret angående arbetssätt och 

planerar möte med SveDem. 

Beslut: All draghjälp som leder till förbättringar är positivt. Vi bjuder in representanter 

till hösten för att starta upp likande arbeten i Jönköping och Kalmar. 

7. Uppstart hösten – goda exempel Nära vård 

Beslut: Tätare träffar var tredje vecka digitalt med första träffen i slutet av augusti. 

Utöver det kan det behövas en längre fysisk träff förslag i Nässjö. 

Susanne och Ulrika tittar på datum, förslag Nässjö. 

 

Till första tillfället i höst; (Ulrika och Susanne samordnar, men kan behöva hjälp med 

att förmedla kontakter). 

 Läkarinsatser på korttidsboende – Östergötland 

 Emmaboda 

 Borgholm 

 Norrahammar i Jönköpings kommun 

8. Övriga frågor 

Camilla Samuelsson tackar för sig i den här gruppen och går vidare till andra frågor. 

Behov finns av Geriatriker från region Östergötland.  

Beslut: Repr från Östergötland tar med sig frågan ang behov av Geriatriker till RPO. 
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Vid anteckningarna 

Susanne Lundblad 


