
                                         

 
Mötesanteckning från RMPO psykiatri, 2019-05-09 
Klockan 10.00–15.00 

 
 
Plats/metod  Hotell Högland, Nässjö 

 

Närvarande  Ulf Grahnat, Region Jönköpings län   

   Erik Nilzén, Region Jönköpings län (förmiddag) 

   Marit Gustafsson, Region Jönköpings län  

   Christer Löwenberg, Region Jönköpings län 

   Bo-Kenneth Knutsson, Region Jönköpings län (förmiddag) 

Signe Axelsson, Region Jönköpings län 

Carina Vestergren, Region Jönköpings län 

Zsolt Herszényi, Region Jönköpings län  

   Affe Lindén, Region Kalmar län 

   Christian Jansson, Region Kalmar län 

   Ulrika Rosenkvist, Region Kalmar län 

   Bjarne Olinder, Region Östergötland 

   Åsa Lundberg, Region Östergötland 

   Marita Ström, Region Östergötland 

   Karin Mossberg Region Östergötland 

   Ursula Thienemann, Region Östergötland  

    

 

1. Mötets öppnande 

Ulf Granath hälsade välkommen till mötet som inleddes med en kort presentationsrunda 

Föregående mötesanteckningar lades till handlingarna efter genomgång. 
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2. NP-utredning barn/unga, ansvar, samverkan, standardiserad utredning och möjligheten att 

införa remisstvång.  

Redovisning av aktuellt IVO-ärende samt information om kommande nationell inspektion. Carina 

Vestergren verksamhetschef och Marit Gustafsson chefsöverläkare, BUP Jönköping.  

 

IVO-ärendet handlar i korthet om samverkan och ansvarsfördelning mellan BUP och elevhälsan i 

Region Jönköpings län. Bakgrund är att man sedan lång tid tillbaka haft ett nära och bra samarbete med 

elevhälsa, som tar ett stort ansvar. Det inträffade gäller det samverkansavtal som godkänts av 12 av 

länets 13 kommuner vilket i sin tur har lett till en krånglig situation att hantera. Den uppkomna 

situationen har lett till avvisade remisser och till en tvist vilken uppmärksammats av IVO som nu kräver 

att parterna ska komma överens inom sex månader. 

 

Vid punkten informerades om att Socialstyrelsen kommer att genomföra en granskning gällande barn 

som faller mellan stolarna, gällande elevhälsa och BUP. Metoden är att granska slumpmässigt utvalda 

individer. Kartläggningen gäller i viss mån även vuxna med tanke på att det finns skolform även i högre 

åldrar för ungdomar. 
 



                                         
 

 

 

 

Remisstvång 

I Region Stockholm har politiken fattat beslut om remisstvång för neuropsykiatrisk utredning. 

Bakgrunden är en utveckling som kan ses även i andra regioner där patienter självständigt söker 

utredning hos privata vårdgivare och som sedan regionen faktureras för. Utredningarna är av 

skiftande kvalitet och görs utan föregående bedömning och utan vårdkontakt vilket i vissa fall 

skapar stor patient-osäkerhet. För att en patients hemlandsting ska ersätta ett vårdlandsting förutsätts 

att patienten följer sitt hemlandstings remisskrav. Diskussioner fördes runt möjligheten att driva frågan 

runt remisstvång i Sydöstra sjukvårdsregionen och förslagsvis lyfta diskussionerna vidare till Nätverket 

för styrning och ledning inom psykiatrin. 

Beslut: RMPO arbetsutskott uppdras att bereda frågan vidare 
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Presentation av Hallands modell med standardisering av ADHD-utredning.  

Bjarne Olinder, verksamhetschef BUP, Östergötland redogjorde för en metod som utvecklats i Region 

Halland gällande triagering, BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview) och som nu tillämpas i ett 

tiotal regioner nationellt. När hög misstanke om ADD/ADHD föreligger, och om det inte finns 

uttalad samsjuklighet, får patienten ett förenklat omhändertagande med snabbare ADD/ADHD -

diagnos. Detta förefaller minst lika bra ur kvalitativ synvinkel och är kraftigt 

kostnadsbesparande. 
 

Håkan Jarbin 

PosterBUP190326.pdf
  

 

 

 

3. Årsrapport RMPO 

Årsrapporten presenterades och fastställdes. 

Presentation 

Årsrapport.pptx

2018.docx

 
  

 

4. Rapport från arbetsgrupper  
Sammankallande i arbetsgrupper rapporterar från sina respektive regionala grupper 

Bo-Kenneth Knutsson rapporterade från arbetsgruppen, Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård-

kompetensförsörjning. 

Utgångspunkten har varit de definierade viktigaste strategiska utvecklingsområdena;  

Kompetensbehov, Bemanning, Kompetensutveckling. 

 

Pågående områden för arbetsgruppen och med tonvikt på punkt två och fem: 

- Handlingsplan för Oberoende av hyrläkare/bolag 

- Framtida kompetenser 

- Faktorer som styr målvärden 



                                         
- Rekryteringsåtgärder 

- Nya arbetssätt – utveckla yrkesroller 

- Utbildningars innehåll 

- Chefsuppdrag- och utveckling 

 

RAG-kompetensförsörjning fick fortsatt uppdrag för det fortsatta arbetet 

 

Affe Lindén rapporterade från arbetsgruppen, Cosmic 

- Kvalitetsregister ECT och direktöverföring, ett kommande tema till hösten 

- Stöd till vård- och insatsprogrammen. Gruppen har börjat bearbeta förslag till indikatorer. 

- Anpassning till förändrad uppgiftsskyldighet, erfarenhetsutbyte bland annat runt kodningskvalitet 

- Invånartjänster och webtidbok, erfarenhetsutbyte 

- Hur långt har vi kommit i detta? 

- Guldkorn och surdegar, goda exempel och svårare utmaningar. 

Gruppens bemanning och nätverk kopplat till gruppens uppdrag lyftes. 

 

RAG-Cosmic fick fortsatt uppdrag för det fortsatta arbetet 

 

 

5. Handlingsplan RMPO  

Handlingsplanen 2019 presenterades och fastställdes.  

Handlingsplan 

2019_RMPO Psykisk hälsa rev Kompetensgruppen 190425.docx
 

 

 

6. Rapport, NSLP  
Redovisning av aktuellt från Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin via SKL.  

Signe Axelsson, Verksamhetsstrateg, Verksamhetsområde psykiatri/rehabilitering och  

Bjarne Olinder, Verksamhetschef, Barn- och ungdomspsykiatri, Närsjukvården i Östergötland  

nslp_rapport_t_rmp

o_sör_maj19.docx
 

 

 

7. Rapport, NPO  

Redovisning av aktuellt från Nationellt programområde psykisk hälsa, nivåstrukturering samt 

faddervärdskap för vård- och insatsprogram inom Nationellt programområde psykisk hälsa  

Florence Eddyson Hägg, Psykiatridirektör, Region Kalmar län. Punkten utgick och lyfts istället till nästa 

möte med arbetsutskott. 

 

NPO.pptx

 
 

 

 

 

 

 

 



                                         
 

 

 

 

 

 

8. Kompetensutvecklingsinsats  

Information och diskussion runt behov av kompetenshöjande insatser inom RMPO. 

Några förslag som lyftes; 

- Vårdplaner 

- Studiebesök vis Östra sjukhuset, framtidens vårdavdelning 

- Behandlingsmetoder i olika verksamheter 

- Skillnader och likheter vid exempelvis ECT 

- Nudging 

 

RSL_kompetensmed

el_mars2019.pdf
  

 

 

9. Aktuellt RCPH  

Punkten utgick från programmet 

 

10. Fastställande kommande mötestider  

3 oktober Kl 10-15 (fysiskt möte) samt 11 december Kl 9-12 (video)  

 

11. Övriga frågor 

Mötet utvärderades utifrån arrangemang och innehåll, 1-5.  

 

Ett medelvärde för arrangemang blev 4,15 

Ett medelvärde för innehåll blev 3,54 

 

Öppna svar: 

- Särskilt bra deltagande 

- Ska vi ha färre och mer förberedda punkter? Idag hade vi ju några saker som bara skulle ”betas av”, så 

är det ju bara. 

- Behov av djupdykning i frågorna 

- God mat 

- Långt ifrån psykiatrins vardag, men ganska trevligt 

- Finns mycket utrymme för diskussion 

- Svårt att vara insatt och förstå alla ämnen fullt ut 

- Jag tänker att det är ett info och diskussionsmöte vilket motsvarar mina förväntningar. Jag har också 

mer kolla idag än för 1 år sedan då jag var ”ny” inom psykiatrin vilket naturligtvis också bidrar till att 

mötet idag känns matnyttigt. Bra med en blandning av BUP och VUP vilket jag kände att det var. 

 

 

Enligt uppdrag 

Affe Lindén 

 

 


