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Mötesanteckningar RPO Äldres hälsa 

Datum 2022-01-19 kl 13-14 

Plats Zoom  

Närvarande:  RJL: Ulrika Stefansson, Björn Westerlind, Anneli Forsgren 

Susanne Lundblad 

Kalmar: Kristin Irebring,  

Östergötland: Katarina Nägga 

 

Inte närvarande:  Karin Eklund, Niclas Hilding, Lena Vilander-Hamnert Åke 

Arne Sjöberg, Åke Åkesson 

1. Välkommen  

Flera förhinder är anmälda idag. 

 

Tips: Kalmar har den här veckan flera olika föreläsningar på temat Nära vård. Ni hittar 

länkar och inspelat material här: 

https://regionkalmar.se/samarbetsportalen/uppdrag_samverkan/nara-vard-2/ 

2. Föregående möte 

Minnesanteckningar godkänns och finns publicerade i Region Jönköpings 

Samarbetsrum: https://intranat.rjl.se/moten-och-samarbeten/sydostra-sjukvardsregionen-

rpo-aldres-halsa/ 

Och på Sydöstra sjukvårdsregionen webplats; 

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

 

Beslutet att ett Lärande nätverk palliativ vård utformas i Sydöstra med start våren 2022 

skjuts fram till tidigast hösten 2022. Susanne Lundblad, Kristin Irebring, Karin Eklund 

bildar primär planeringsgrupp. Möte är inbokat. 

Utskick av handlingsplanen har missats. Gruppen får den efter dagens möte och har 

möjlighet att ge synpunkter utöver det som framkommer idag. 

Sydöstras analysgrupp vill avvakta med att möta RPO äldres hälsa. Ulrika och Susanne 

håller fortsatt kontakt och efterfrågar möte. 

Ulrika håller fortsatt kontakt med RSCO för att möjliggöra samverkan framöver. Möte 

är inbokat. 
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3. NPO  

Ulrika berättar om aktuellt: verksamhetsplan 2022 skriven, slutversion klar 28 jan. 

Samarbete med NAG LOK angående äldre och läkemedel (”äldrehäftet”). Införande av 

vårdförlopp kognitiv svikt därefter palliativ vård. Pågående arbete med arbete 2 stycken 

NAG skörhet. 

4. Handlingsplan 2022  

Går igenom handlingsplanen som påbörjades vid förra tillfället. Både en kortversion i 

ppt-format och en fullversion i word kommer att finnas. Går idag igenom kortversionen 

med fyra huvudområden: demens, palliativ vård, skörhet och psykisk hälsa, nära vård 

och hälsofrämjande arbete. 

 

RPO äldres hälsa huvudsakliga uppdrag inom områdena är: gemensamt 

lärande/erfarenhetsutbyte, följa indikatorer/mått och stödja spridning. 

 

Handlingsplaner i word och ppt bifogas.  

 

5. Träffar 2022 

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

På grund av pandemin flyttas den fysiska heldagsträffen till augusti. 

9 februari kl. 11:00-12:00 digitalt – ersätter det planerade fysiska heldagsmötet 

6 april kl. 13:00-14:30 digitalt 

1 juni kl. 10:30-12:00 digitalt. Ingen fysisk heldag som tidigare planerat.  

24 augusti 10-16 Fysiskt i Nässjö förmodligen på Hotell Högland  

Inbjudningar går ut i Outlook.  

 

Vid anteckningarna 

Susanne Lundblad 


