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Mötesanteckningar RPO Äldres hälsa 

Datum 2021-11-10 

Plats Zoom  

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

Kalmar: Arne Sjöberg, Kristin Irebring, Lena Vilander-Hamnert 

Åke Åkesson 

Östergötland: Niclas Hilding, Karin Eklund, Katarina Nägga 

 

Inte närvarande:  Anneli Forsgren, 

1. Välkommen  

Särskilt välkommen till Katarina Nägga Geriatriker Region Östergötland och Lena 

Wilander Hamnert Kalmar Kommunförbund och Åke Åkesson, Borgholms hälsocentral 

som deltar på sitt första möte. 

2. Föregående möte 

Minnesanteckningar godkänns och finns publicerade på samarbetsrum. 

3. RPO äldres hälsas uppdrag och mål  

Går igenom RPOs uppdrag och mål. Finns publicerat här: 

Diskussion hur vi kan förhålla oss till uppdraget, våra mandat och resurser. 

RPO äldres hälsa är en relativt ny grupp och vi söker fortfarande vägar. I samtliga tre 

län finns lokala strukturer som arbetar med motsvarande frågor. Viktigt att inte 

dubbelarbeta och istället dra nytta av varandra.  

4. RSCO på besök – hur kan vi samarbeta? 

Martina Boström, Äldrekoordinator RCSO, Registercentrum Sydost deltar under 20 min 

och presenterar tankar på eventuellt samarbete. Marina representerar framför allt 

kvalitetsregistren Senior alert, Svenska palliativregistret och Rikssår. Även koppling till 

BPSD och SveDem. 

Etablering pågår mellan kvalitetsregister och Kunskapsstyrning nationell och önskar 

bidra och samverka på regional nivå. 

Dessa kvalitetsregister används i olika grad i de tre länen. Palliativregistret är det 

register som har bäst täckningsgrad i Sydöstra. 

Beslut: RPO föreslår att ett Lärande nätverk palliativ vård utformas i Sydöstra med start 

våren 2022. Syfte: Stödja införande av PSVF med fokus på primärvård. 
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Susanne Lundblad, Kristin Irebring, Karin Eklund bildar primär planeringsgrupp. 

Viktigt att ta reda på eventuella lokala planerade eller pågående arbete/aktiviteter. 

5. Handlingsplan 2022  

Tittar på handlingsplaner från 2020-2021 i förkortad version i ppt och fullversion i 

word. För Sydöstras del räcker det med redovisad handlingsplan i ppt-format. RPO 

äldres hälsa tycker också att det också är av värde att vi har en ”fullversion i word” så 

det kommer att finna båda varianterna. 

 

Tittar idag på huvuddragen i handlingsplanen utifrån word 

Genomgång av ppt. 

4 huvudområden: demens, palliativ vård, skörhet och psykisk häls 

Demens: 

Inriktning: Lärande, erfarenhetsutbyte, PSVF, följa indikatorer/mått, stödja spridning 

 

Palliativ vård 

Inriktning: Lärande, erfarenhetsutbyte, följa indikatorer/mått, stödja spridning. 

Skapa ett Lärande nätverk på primär nivå. Fokus på allmän palliativ vård. (inkl stöd från 

specialistnivå vid behov) Designgrupp: Kristin, Susanne, Karin gör ett första utkast på 

upplägg. Start första halvåret 2022. 

 

Skörhet: 

Lärande, erfarenhetsutbyte, följa indikatorer/mått, stödja spridning 

Pågående: På Öland: Hälsa på Öland (Ger Kalmar, 2 kommuner, 3 vc, Kalmar 

högskola). Sömlös vårdkedja. Inte behöva vara på sjukhus mm 

I Jönköpings län: Bästa platsen att åldras på (Ulrika, Susanne, Anneli mfl) 

Östergötland: Riktad primärvård (Magnus Nord mfl) 

 

Psykisk ohälsa 

Inriktning: Lärande, erfarenhetsutbyte,  

 

Pågående: 

Östergötland: ABC – en websida med aktiviteter. 4 S 

Kalmar: MHFAutbildning erbjuds pensionärsorganisationerna. Första hjälpen för 

psykisk ohälsa  

 

Beslut: Susanne och Ulrika justerar handlingsplan i ppt och i huvuddokumentet och 

skickar till gruppen för påseende. 

6. Data och analys – hur jobbar vi med det systematiskt? 

Utmaningar finns att jämföra data mellan de tre länen. 

Beslut: 

Ulrika och Susanne kommer att under en timma träffa Sydöstras analysgrupp för att 

efterhöra deras möjlighet till stöd. 
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8. Träffar 2022 

Beslut att ses var 6:e vecka under 2022 helst onsdag em. 

Dec 2021 9 dec 10:30-12:00 digitalt.  Utskickat i Outlook sedan tidigare 

19 jan 13-14 digital – förbereda fysiska dagen? Eller inte alls ha något i januari? 

9 februari fysiskt i Nässjö start kl. 10 (annars blir datumet 9 mars pga. sportlov v 7-8 

och Mikrosystemfestival v.9) 

6 april 13-14:30 digitalt 

1 juni fysiskt i Nässjö start kl. 10 (alternativt datum 8 juni) 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Susanne Lundblad 


