
Här kommer redovisningen av det senaste RPR-mötet f.v.b. till distriktets ordförande. 
 
Bifogar årsredovisningen, protokoll och bildspel. 
 
Vi hade skickat in ett antal frågor till RPR som hälso- och sjukvårdsdirektören besvarade efter bästa 
förmåga. 
• Hur står det till med kontinuiteten mellan de äldre och deras läkare och sjuksköterskor i öppen 
vård? 
• Hur ser läkarkompetensen ut inom särskilda boenden idag? 
• Hur ser Region Gävleborg på professor Ingmar Skoogs artikel Åtta svek mot de äldre (bifogas) 
• Hur ser regionen på skrivelsen "Åtgärder på äldreområdet” från Myndigheten för delaktighet 
(bifogas) och 
• Hur har vårt förslag om inrättandet av en tjänst som ”Äldrevårdsöverläkare” i stil med Barnavårds- 
och      Kvinnovårdsöverläkare 
tagits upp hittills?  
 
• Kontinuitet är svåranalyserat men man ansåg att läk-pat-kontinuitet var ganska tillfredsställande 
(bild 27) 
• Läkarkompetensen inom särskilda boenden diskuteras hela tiden med primärvården och man 
menar att det är svårt att få den högre i nuläget. Centralt men svårdefinierat område som ska 
bevakas även fortsättningsvis. Kvarvarande svårigheter att besätta läkartjänster inom geriatriken. ( 
bild 32) 
• Åtta svek mot de äldre formulerades i initialskedet av pandemin och var i stora delar en adekvat 
påminnelse om att det finns mycket att tänka på när det gäller vården av de äldre, då och i 
framtiden. Texten har fortsatt relevans. (bild 28). Vård utan läkarbedömning förekom enligt IVO-s 
granskning inte i Gävleborg. 
• Myndighetens för delaktighet skrivelse var okänd för regionen, men man uppfattade att det fanns 
•Tre övergripande mål: 

I Att erkänna äldre personers potential  

II Uppmuntra längre arbetsliv och förmåga att arbeta  

III Säkerställer åldrande med värdighet 
 och att regionen kommer att arbeta med att  
 - Involvera företrädare äldre-/pensionärsråd (s 16) – detta forum 

- Samhällets syn på äldre/åldersdiskriminering (s 32) – förvaltningsmål 10 i verksamhetsplan 
2022 

- Uppmuntra längre arbetsliv – Regionens senioravtal (bild 29) 
• ang. äldrevårdsöverläkare i regionen följer man utvecklingen i Örebro region och kommuner (bild 
30) 
 
Nästa RPR-möte infaller den 17 oktober  
Vid datorn  
Rurik Löfmark 
 


