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Mötesanteckningar RPO Äldres hälsa 

Datum 2021-10-13 

Plats Video  

Närvarande:  RJL: Ulrika Stefansson, Susanne Lundblad, Björn Westerlind 

Anneli Forsgren 

Kalmar: Kristin Irebring, Kristina Dahlberg 

Östergötland: Niclas Hilding Karin Eklund 

Inte närvarande: Arne Sjöberg, Åke Åkesson,  

1. Föregående möte, minnesant 

Minnesanteckningar finns här: 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/programomraden/rpo-aldres-halsa/ 

2. Övriga frågor 

Katarina Negga , geriatriker Region Östergötland är från och med nästa gång med ny 

deltagare i RPO 

Handlingsplan 2022 ska vara klar och inskickad senast 22/11. Ulrika och Susanne 

förarbetar och handlingsplanen tas upp vid nästa tillfälle. 

Kristina Dahlberg Kalmar slutar idag i gruppen och kommer att ersättas av Lena 

Wilander-Hamnert. Tack för goda insatser Kristina! 

3. Intressant på gång från respektive län 

Kristin Irebring informerar om Kalmars data kring återinskrivningar inom 30 dagar, för 

det personer som är i  Link. 

Återinlagda i Borgholm: 8,4 %. Snitt 16,7% i länet. 

Resonemang i gruppen hur siffrorna kan förstås och användas. 

4. Kommande remisser och svar  

Respektive län inkommer med svar senast nästa vecka. 

5. Nuläge införande PSVF kognitiv svikt  

Utsedda personer i de tre regionerna har ansvar för införandet av PSVF har kontakt 

varje månad. 

Beslut: 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/programomraden/rpo-aldres-halsa/
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Ingen ytterligare aktivitet från RPO äldres hälsa görs just nu. Respektive län bevakar 

och flaggar för varandra vad som pågår. 

 

6. Östergötland berättar om sitt arbete med Geriatriker med 
ansvar på korttidsboende 

Niclas Hilding informerar. 

Beslut i Region Östergötland att läkaransvar för korttidsplatser flyttades över till 

Närsjukvårdscentrum. Beslutet byggde inte på någon specifik utredning. Syftet var att 

stärka upp den medicinska kompetensen på Korttidsenheter. Syftet var också att ta bort 

arbetsuppgifter från primärvården för omställning till Nära vård. 

Uppdraget lades på Geriatriska kliniken i de tre länsdelarna. Korttidsplatser är utspridda 

på många enheter i länet och ibland insprängda på Säbo. Korttidsenheten blir allt mer 

likt en vårdinrättning och det ställer större krav på personalen. 

Nyttan för patienterna är bra men man vet inte om det blivit bättre för patienten jämfört 

med tidigare. Personalen på korttidsenheten upplever också att det har blivit bättre. 

Få saker är egentligen kopplade till läkare. Mycket är kopplad till kommunikation och 

dålig utskrivningsprocesser och dåliga planer och därmed blir det otydligt när patienten 

kommer till korttidsenheten. 

NSC har svårt att klara uppdraget utan att dra ner på något annat. ”Inte löst något på 

totalen”. 

Rekommendationen är att ha mycket på fötter och titta på helheten innan man gör en 

sådan här förändring. Systemsyn är mycket viktigt. 

7. Planering av vad som är viktigt att jobba med på vår fysiska 
träff i Nässjö den 10 november 

Hela gruppen har i nuläget inte möjlighet att ses fysiskt. Vi beslutar därför att inte ses i 

Nässjö utan ersätter det med digitalt möte kl 13-16 den 10 november 

Förslag på agenda 

 Tydliggöra RPO äldres hälsas uppdrag och aktiviteter 

 Var hör olika frågor hemma; intern i egna länet och Sydöstra? 

 Handlingsplan 2022 

 Dela erfarenheter – hur gör vi det systematiskt? 

 Data och analys – hur jobbar vi med det systematiskt? 

 Annat viktigt från respektive län 

8. NPO 

Ulrika informerar. NPO ansvar för nationella kunskapsstödet och särskild NAG bildas. 
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PSVF Palliativ vård i princip klar och ute på kort intern remissrunda. Palliativ vård blir 

nu permanent NAG 

Skörhet – tre NAG på gång (Akutvård, Medicinskt samverkan, Screening). 

Verksamhetsplan 2022 skrivs nu: Fokus: demens, skörhet, palliativ vård, hälsa och 

levnadsvanor.  

Önskar påbörja arbete med läkemedel tillsammans med NSG. 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkans

grupper/nationellaprogramomraden/npoaldreshalsa.56466.htm . 

 

 

Vid anteckningarna 

Susanne Lundblad 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npoaldreshalsa.56466.htm
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