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 Presentation av deltagarna. Särskilt välkommen, nya kontaktpersonen 
Emma Karlsson som är Silviafysioterapeut och jobbar i Västra 
Göteborg i team riktade mot funktionshindrade och i demensteam. 
 

 Nytt från arbetsplatserna: 
- Julia rapporterar att man med utgångspunkt från Clinical Frailty 

Scale erbjuder återbesök hos fysioterapeut och läkare 2-4 veckor 
efter vårdtillfälle; man följer upp hur det gått efter utskrivning och 
remitterar vidare vid behov. 

- Julia och Madelene planerar att bjuda in medlemmar till två 
föreläsningar om demens – friskfaktorer resp. rörelseförmåga 
191203. Aktivitetsstöd ska sökas från sektionen. Planerar att 
använda nätverken för spridning av inbjudan. 

- Karin och Ylva ska träffa politiker i äldrenämnden (Uppsala) för att 
lyfta behovet av anpassad intensiv rehabilitering i kommunal hälso- 
och sjukvård. De vill också lyfta behovet av MAR och diskutera det 
ekonomiska systemet. Karin berättade också att Eskilstuna 
kommun satsar på rehab och ska dubbla antalet anställda FT. 

- Stockholm har inte skatteväxlat hemsjukvården, primärvården har  
rehabansvar. 

- Sigryn är ensam på sitt uppdrag, en vakant tjänst i Lessebo. 
Frustrerande att förväntas implementera evidensbaserat arbetssätt 
och -åtgärder. Använder sig av ett prioriteringsstöd med ursprung i 
Linköping. 

- Riktlinjer för dagverksamheter ska skapas 



- Umeå; The Falls Festival. Tips om att föredragen finns på 
YouTube, god kvalitet.  

- ViNNOVA-ansökan på gång via Rise, initiering av ett nationellt 
nätverk för fallprevention. Vinnova-ansökan har rubriken 
”Visionsdriven hälsa- etablering av innovationsdriven miljö för att 
halvera fallskadorna”. Aktiviteter på både lokal och nationell nivå 
med tanken att man ska jobba mer lika och tillsammans med 
fallprevention. Robert.Bennsater@ri.se 
 

 Pod om äldres hälsa (skulle kunna vara en lokal aktivitet). Förslag om 
att lyfta detta till Stefan Jutterdal som redan poddar. Ett avsnitt skulle 
kunna ägnas åt ämnet. Julia tar kontakt med Stefan. 
 

 Messengergrupp för kontaktpersonerna? Ja, beslut om att det ska vi 
ha! Susanna och Birgit ansvarar för att detta verkställs. 
 

 Skype-möten; under det senaste mötet gick det dåligt med tekniken. 
Vi borde kanske prova ”vanlig” Skype. ”Zoom” kan vara ett alternativ. 
 

 Nästa utbildningsdag, äldres hälsa: 2020-03-13 i Uppsala. Teman 
osteoporos och nutrition 
 

 Nästa KP-möte tisdag 19 november kl. 17.30. Skype (håll tummarna). 
Susanna uppmanar att maila eventuella frågor och information inför 
mötet. 
 
 
Minnesantecknade gjorde Låtta 


