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Mötesanteckningar RPO Äldres hälsa 

Datum 2022-02-09 

Plats Zoom  

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

Kalmar: Arne Sjöberg, Kristin Irebring, Lena Vilander Hamlert 

Östergötland:  

 

1. Föregående möte 

Handlingsplanen – synpunkter på den utöver det som framkom senast? Utskickad efter 

förra mötet. Önskemål om tillägg: ökad kompetens att kvalitetsregister använda sin data 

i aktuella områden. 

Minnesanteckningar godkänns och finns publicerade i Region Jönköpings 

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

rpo-aldres-halsa/ 

 

2. Aktuellt i länet - Vårdförlopp nuläge  

Kalmar;  

Palliativ vård Ökad samverkan mellan Kalmar och Västerviks sjukhus. 

utbildning pågår steg 1 och 2 i allmän palliativ vård, erbjuds kommunernas usk och ssk. 

Strategin har varit att gå från goda öar till en sammanhållen god Palliativ vård med 

kontinuerliga mötesplatser och utbildningar. Identifierat framgångsfaktorer. Arne delar 

materialet med övriga, skickas i separat mail. 

Vårdförlopp demens Gapanalys genomförd – skriver om sitt vårdprogram för att få det 

att hänga samman. 

Jönköping: Slutenvårdsgeriatriken Jönköping mycket Covidpräglad, GAVA Covid-

avdelning. Eksjö sjuksköterskebrist, Förhoppningar och ideér inför framtiden finns. 

Överenskommelse om arbetssätt för sköra äldre och teamarbete.  

Palliativ vård översyn gjord, arbete för att förbättra pågår. En ny gemensam 

handlingsplan har antagits av politiken.  

Vårdförlopp: Diskussioner pågår ang lokal organisering för att säkra införande av 

samtliga vårdförlopp, vi uppfattar viss inbromsning i arbetet just nu pga det. 

Beslut: Vi fortsätter gemensam utveckling och lär av varandra, kopplar ihop med 

RCSO. Susanne kallar, som tidigare planerat, till möte för att tillsammans försöka 

planera lärande nätverk länsövergripande. 
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3. Aktuellt NPO Äldres hälsa 

Information Ulrika:  

Nag Palliativ vård permanent NAG, fundera över framtida bemanning? Annan än 

nuvarande om uppdraget förändras.  

Kognitiv svikt/ Demens revidering och planering för ytterligare webinarium (hösten).. 

NAG medicinsk samverkan och läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, inte 

ta fram ett vårdförlopp men siktar på ett kunskapsstöd med processbeskrivning vid för 

särskilt boende samt rekommendationer för kontinuitet, teamarbete/samarbete, 

Individuella planer/behandlingsstrategi. NAG Screening pågår. 

4. Palliativ vård (RCSO) och Swedem till nästa möte (30/3) 

Madelene Åkerström bjuds in till kommande möte, info ang Svedem och registrets 

anpassning till vårdförlopp. Även Martina Boström(RCSO) om det går. 

Beslut: Försöka att vid kommande möte ha dialog med både RCSO och Svedem. 

Vikten av att få sammanhållen information trots olika register. Direktöverföring – hur är 

läget med det? Vi ser ett gemensamt behov av ökad kompetens att ta ut och använda 

data, är det något RCSO kan stödja i?  Försöka få upp täckningsgrad där det är en 

förutsättning för jämförbar utdata. 

5. Övriga frågor  

Ändrat datum 6/4 blir 30/3 start 13.15.  

 

Vid anteckningarna 

Ulrika Stefansson 


