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Mötesanteckningar RPO Äldres hälsa 

Datum 2022-03-30 

Plats Zoom  

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

Kalmar: Arne Sjöberg, Kristin Irebring, Lena Vilander Hamlert 

Östergötland: Katarina Nägga 

 

1. Föregående möte och minnesant 

Minnesanteckningar godkänns och finns publicerade i Region Jönköpings 

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

rpo-aldres-halsa/  

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

 

2. Aktuellt i respektive län 

Östergötland – pressat kring vårdplatser. Geriatriska patienter hamnar på andra kliniker. 

Punktprevalensmätning på akuten planeras; hur många geriatriska patienter läggs in, 

och vart. Intresse för Frailty-skattningar på hela sjukhuset. 

 

Kalmar: Nytt program för Vård och omsorgsprogrammet klart. Fortsätter med olika 

utbildningar palliativ vård.  

Uppdragsutbildning demens på gång, 7,5 hp Linnéuniversitet. Möjlighet att Jönköping 

och Östergötland kan få platser till självkostnadspris.  

 

Jönköping. Utredning/kartläggning av geriatrisk vård på sjukhusen. Satsning med 

gemensam plan för primärvård och Bästa platsen att åldras på. Fokus på få till 

gemensamma mätetal för uppföljning  

3. Aktuellt NPO Äldres hälsa 

Information från Ulrika:  

NAG Palliativ vård permanent NAG, funderingar finns över framtida bemanning.  

Kognitiv svikt/ Demens revidering görs i vår. Tillägget körskortsbedömning är klart. 

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, 
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Individuella planer/behandlingsstrategi. Idé att ta fram en checklista. Området är inte 

väl beforskat. 

NAG skörhet pågår. Identifiera screeninginstrument och vilka som passar i vilket 

kontext. 

Samverkan med NAG Lok läkemedel påbörjat angående nationella rekommendationer 

läkemedel för äldre. 

4. Länsgemensamt lärande Palliativ vård 

Maria Andersson bjuds till nästa tillfälle och ger gruppen ett nuläge ur Palliativregistret. 

Även Martina Boström (RCSO) bjuds in. 

Beslut: När PSVF Palliativ vård är klar tar respektive län fram gap. Gemensamma gap 

utifrån PSVF och Svenska palliativregistret är sedan underlag för gemensamma 

utbildningsinsatser. 

5. SveDem  

Se även ppt. Madeleine Åkerman från SveDem informerar. Plattformen är ny och en del 

nyheter finns i registret. 

Anslutna till SveDem i Sverige: alla 57 minneskliniker, 916 PV-enheter, 101 

kommuner. 

 

Sydöstra har god täckningsgrad. Östergötland har extra mycket registreringar i 

kommunala enheter. 

Indikatorer/resultat från Sydöstra – se ppt. 

 

Många rapporter är publika. 

  

6. Övriga frågor  

Pandemins undanträngningseffekt för geriatriska patienter.  

Björn skickar ut Sölve Engståhls rapport.  

  

7. Nästa gång 

Nästa tillfälle 1 juni 10:30-12 via Zoom. 

På agendan: 

• Maria Andersson Svenska Palliativregistret 

• Samtal om Sölve Engståhls rapport – gemensam analys?  
 

Vid anteckningarna 

Susanne Lundblad 


