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Mötesanteckningar RPO Äldres hälsa 

Datum 20221013 8:30-10:00 

Plats Zoom  

Närvarande:  Jönköping: Ulrika Stefansson (ordf), Susanne Lundblad 

(processtöd), Anneli Forsgren, Björn Westerlind 

Kalmar: Kristin Irebring, Lena Vilander Hamnert, Anna 

Lindqvist 

Östergötland: Katarina Nägga, Boel Eklund  

 

1. Föregående möte 

Minnesanteckningarna gås igenom. 

Beslut: Godkänns 

2. Välkomna 

Välkommen till Boel Eklund, Östergötland, MAR Finspångs kommun och 

utvecklingsledare för Att åldras LGVO. 

Katarina Nägga kommer byta tjänst 1/12 och kommer då bli ersatt av kollega, process 

pågår. 

3. Jämförbar data  

Data har börjat inhämtas inom Palliativ vård, Kognitiv svikt, Befolkningsstruktur 

Nästa steg: Analys, målnivåer, identifiera gemensamma gap, beslut och starta 

utbildningar/satsningar. Handlingsplan görs. 

Behov av jämföra sig både med riket och med uppsatta målnivåer. 

Beslut: Ulrika och Susanne ”städar” i diagrammen. De som tagit fram data kompletterar 

med målnivåer som finns nationellt, meddelar Susanne och Ulrika och sedan skickas 

underlagen ut till hela gruppen. 

Nästa möte ägnar vi åt analys och underlag för kommande arbete. 
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4. Dialog kompetensförsörjning 

Frågor inkommit från regionsjukvårdsledningen att inventera och sammanställa vilka 

eventuella kompetensbehov som finns inom respektive RPOs ansvarsområde.  

• Typ av specialistfunktion  

• omfattning (antal/tjänstegrad) 

• När kommer behovet uppstå/kritisk punkt (nu, kommande år eller igår?) 

• Ser ni behov av delade tjänster mellan regionerna (beskriv typ, omfattning, etc)? 

 

Tolkas som att man efterfrågar specialistfunktion av regionsjukvårdskaraktär. För Äldres 

hälsa är det mer relevant med genomlysning av befintliga kompetenser i relation till 

befolkningsutveckling och göra framåtspaning. Hur ser behovet ut på kort/lång sikt. 

Olika kompetenser behövs och hur tänka startegiskt ang detta. Inventera antal 

geriatriker, palliativ medicin, sjuksköterskor med specialistutbildning demens, palliativ 

vård, äldre, distriktsssk mm. Behöver stå med befolkningen, antal per 1000 etc. Ev göras 

tillsammans med HRfunktioner. Ulrika skriver utkast på svar till kommande 

Kunskapsråd.  

 

5. Övrigt 

Zoom och Teams krånglar. Skype har regionerna, men tillåts inte i kommunerna i 

Kalmar län. Vi fortsätter med Zoom. 

Nationellt: Ev kan namnet på NPO äldres hälsa ändras till NPO äldres hälsa och 

Palliativ vård.En permanent NAG Palliativ vård är bildad. Om namnändring blir 

verklighet bör vi diskutera ev byte sjukvårdsregionalt, och ev ta in någon med 

palliativkompetens i vårt RPO äldres hälsa. Ulrika bevakar. 

Kom ihåg remisserna på vårdförlopp och vårdprogram som är utskickade och 

återkoppla till Ulrika och Susanne. 

6. Nästa tillfälle 

21 nov 14:30-16:00 

Innan nästa gång: Resp. personer som tagit fram data inom de olika områdena gör en 

första analys. 

Agenda: Gemensamt för Sydöstra: Analys, målnivåer, identifiera gemensamma gap, 

Handlingsplan tas fram. 

 

 

Vid anteckningarna 

Susanne Lundblad 


