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0.

Presentationsrunda
Kort presentationsrunda då alla inte tidigare träffats.

1.

Samverkan kring sköra personer
Lisa informerar, utifrån bifogad PP-presentation, om CFS som är en
skattningsskala för skörhet och biologisk ålder samt hur man i region Örebro
använder den både på sjukhuset och i samverkan. Skattningsskalan är
evidensbaserad. Under Coronan har CFS används vid den proaktiva
planeringen av vården för patienter med kommunala hälso -och sjukvård samt
varit till stöd när vårdtid och dödsrisk bedömts1.

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/originalstudie/2021/03/skorhetsskala-kan-bidra-narvardtid-och-dodsrisk-bedoms/

√

2

Samtliga representanter i utvecklingsgruppen ser ett värde av att systematiskt
och i samverkan arbeta utifrån förhållningssättet ”Sköra äldre”.
Utvecklingsgruppen tar beslut om att informera om CFS på höstens första
närområdesgruppsmöten i samtliga kommuner och förhöra sig om det finns
intresse av att tillsätta en arbetsgrupp för framtagning av förslag till rutin i
SIMBA-området avseende att systematiskt i samverkan arbeta med CFS och
förhållningssättet ”Sköra äldre”.
2.

Svenska palliativ registret
Hur ser resultatet ut för SIMBA-området
Punkten bordläggs till nästa möte då Marie inte är närvarande vid dagens
möte.

3.

Våldet går inte i pension
Eva Wassén Eriksson föreläser i samarbete med Brottsofferjouren om ”Brottet
går inte i pension”. Eva har många års erfarenhet av offentlig verksamhet som
utredare, verksamhetsutvecklare och chef. Eva kontaktade för ett tag sedan
undertecknad för erbjudande om föreläsning. Eva informerar utifrån bifogat
dokument om innehållet i föreläsning. Utvecklingsgruppen tar beslut om att
lyfta till samordningsgruppen önskemål om att under senhösten anlita Eva för
tre fysiska föreläsningar riktad till SIMBA-verksamheternas personal som
arbetar med äldre.
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