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Minnesanteckningar RMPO psykisk hälsa 191003 

Tid: 3 oktober 2019 

Plats: Ryhovs sjukhus, Jönköping 

 

Närvarande:  

Ulf Grahnat  Ord RMPO psykisk hälsa, RJL 

Signe Axelsson RJL 

Zsolt Herszenyi RJL 

Maria Minich Karlsson  RKL 

Florence Eddyson Hägg RKL 

Tomas Kristiansson RKL 

Ulrika Rosenqvist RKL 

Christian Jansson  RKL 

Bjarne Olinder RÖ 

Åsa Lundberg RÖ  

Marita Ström  RÖ 

Marit Gustafsson RÖ 

Adjungerad:  

Marie Rahlén Altermark Utvecklingsledare för kommun/landsting, Jönköping 

Videomedverkan:  

Ann Lund  RJL  

Bo-Kenneth Knutsson RJL 

Ursula Thienemann RÖ 

Förhinder:  

Karin Mossberg RÖ 

Christer Löwenberg RJL 

Erik Nilzén  RJL Region Jönköping (slutat sin anställning inom Region 

Jönköping) 
Susanne Jangerot RÖ 
Sanna Karlsson RKL 

Carina Vestergren RJL 
Monica Enström RJL 

 

Mötets öppnande 

Ulf hälsar välkomna och det hålls en presentationsrunda.  
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Föregående minnesanteckning 

Kommentar om videofilmer kopplat till Vård-och insatsprogrammen. Länk till videofilmerna:  

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kunskapsutbyte/informationsmaterial/ 

 

Rapport från Kunskapsrådet 190910 

I Kunskapsrådet Hälsa och rehabilitering samlas följande RMPO:  

 Barn och ungdomars hälsa 

 Hälsofrämjande 

 Primärvård 

 Psykisk hälsa 

 Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 

 Processtödjare RCPH 

 Adjungerade  

 

Bild om kunskapsorganisationen bifogas protokollet. I fortsättningen ska respektive RMPO 

inte skriva en årsrapport. En mer kontinuerlig uppföljning/redovisning kommer göras och 

presenteras i Kunskapsrådet. Fokus framöver kommer vara att revidera Handlingsplanen från 

2019 inför Handlingsplanen 2020. SVF för Schizofreni tas nu fram, lansering jul 2019. 

Könsdysfori, ätstörning och självskador är inlämnat som kommande områden från NPO 

psykisk hälsa.  

Indikatorer att följa framöver: RMPO hälsofrämjande – hur kan vi arbeta med hälsofrämjande 

insatser tillsammans? Arbetsgrupp är utsedd för arbetet och samma arbetsgrupp ska även ta 

fram förslag på struktur och form för kommunsamverkan. (hur kopplingen till kommunerna 

inom våra regioner kan bli en sammanhållen och stabil process). 

Bjarne kommenterar att Östergötland har anställt utvecklingsledare från region och kommun 

som vardera kommer arbeta 50 % med länsgemensamma frågor region/kommun. Detta är ett 

upplägg som Jönköping och Kalmar har i dagsläget. Det finns stora förhoppningar att detta 

ska möjliggöra en bra och kontinuerlig kommunal samverkan.  RMPO är överens att RMPO 

ska kvarstå som ett forum för specialistpsykiatri. Kommunal medverkan är därför mer lämpad 

i Kunskapsrådet.  

 

 

 

 

 

 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kunskapsutbyte/informationsmaterial/
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Rapport från SKL nätverk 

Signe informerar. 

Tillgång och leverans av läkemedel 

Läkemedelsverket har en sida med överblick över tillgång på läkemedel. 

Orsaker till att brister uppstår: Nationellt har vi inte längre en enda aktör som har koll. Det 

finns brister i logistikkedjan som är ett globalt problem.  

Det finns inga stora lager någonstans (med få undantag) man lever efter mottot ”just in time”.  

Brexit kan ha fått påverkan då Storbritannien är en stor läkemedelsproducent. EU-direktiv – 

säkerhetsdetaljer. En ökad miljömedvetenhet i Kina har lett till en del stängda fabriker. 

Planerade åtgärder: Tydligare ansvarsfördelning med utsedd ansvarig nationell aktör för 

samverkan, informationskanaler, bättre sjukvårdsregional samverkan, strategi för 

lagerhållning, beredskap. Förändrat regelverk för att möjliggöra omflyttning av lager. 

Ytterligare aktiviteter på gång på nationell nivå: Resursförstärkt läkemedelsförsörjning, 

utredning om hälso- o sjukvårdens krisberedskap, bättre info vid bristsituationer. 

KPP psykiatri: 

Kostnaderna fördelas på EN diagnos/patient oavsett antal diagnoser (ICD10). Resultatet visar 

stora skillnader mellan regionerna.  Det är svårt att dra slutsatser, man ser t ex att antal 

psykologer och läkare påverkar kostnaderna (ju fler desto dyrare). (Mer info på SKL under 

KPP) Östergötland arrangerar varje år i augusti ett möte om mobil vård.  

Information från nationellt Programområde psykisk hälsa: 

Vård och insatsprogram: Vi går in i implementeringsfasen gällande VIP schizofreni. Tidigare 

begreppet fadderskap i NAG (nationell arbetsgrupp) ersätts av ordförandeskap i 

sjukvårdsregionerna. Sydöstra har inte ansökt om fadderskap. 

I implementeringen behövs någon som kan strukturen och som har intresse för området, men 

det behöver inte vara den som kan området bäst. Implementeringen kan formas centralt men 

sprids lokalt. 

Standardiserat vårdförlopp (SVF):  

Schizofreni är i startgropen. Konkret fråga: Är personen i VIP-NAG-gruppen (VIP=vård o 

insatsprogram NAG=nationell arbetsgrupp) den som ska gå in också i SVF-arbetet? 

Viktigt att linjen är med i arbetet, NAG -> RPO måste inkludera linjen. 

VIP Självskadebeteende lanseras den 11/11.  

Samordning psykiatriska kvalitetsregister   

I den nationella gruppen som leds av Lise Bergman Nordgren ingår en person från varje län.  

Registreringsnivå: Diskussion kring den låga registreringen. Automatöverföring en prioriterad 

fråga, behövs en person/region att arbeta intensivt med detta, grunden är strukturerad 

journalföring/dokumentation. Lämna gärna synpunkter på indikatorer i registrens 

kvartalsrapporter till Lise lise.bergman.nordgren@ki.se eller er kontaktperson.  

 

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/kostnadperpatientkpp.1076.html
mailto:lise.bergman.nordgren@ki.se
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Löften till invånarna 

Florence informerar. Krav från regionsjukvårdsledning att varje kunskapsråd/RMPO ska ta 

fram löften till invånarna. Följande är löftena från RMPO psykisk hälsa:  

 erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök 

 erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte 

 vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan 

 få tillgång till jämlik vård 

 erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram 

 få tillgång till patientsäker vård 

 erbjudas kostnadseffektiv vård 

Ett medskick är att RMPO psykisk hälsa ska ha med löftena i handlingsplanen och arbeta 

med dessa. Maria Minich Karlsson har gjort en sammanställning av målen i 

handlingsplanen för RMPO psykisk hälsa och kopplat löften till invånarna i en excelfil.  

Diskussion:  

Diskussion om löften till invånarna om vad lättillgänglig vård innebär. Diskussion om att det 

borde heta ”Strävansmål” i stället för ”löfte”. Vi inom RMPO psykisk hälsa tar ansvar för att 

prioritera mellan patientgruppernas olika behov, står för en restriktiv läkemedelsförskrivning. 

”Vi lovar detta för den medicinsk prioriterade gruppen” 

Beslut:  

Löften till invånarna tas upp som en punkt på nästa AU-möte.  

 

Rapport från NPO 

Florence informerar. Minnesanteckningar från mötet har skickats ut till AU och 

processtödjare RCPH i Sydöstra. Bemanningen av NAG – nationella arbetsgrupper VIP är en 

stående punkt på NPO-mötena. Det har ibland varit svårt att bemanna vissa grupper med 

kommunal representation. I vissa grupper har det varit svårt med bemanningen både från 

region och kommun. Det har framkommit önskemål från NAG ångest/depression om förlängd 

tid för arbetsgruppen. Likaså gäller för missbruk/beroende. Det har blivit en förskjutning av 

samtliga resterande vård och insatsprogram: ADHD, Missbruk/beroende, ångest/depression 

till senvåren 2020. Socialstyrelsen har påbörjat nationella riktlinjer för ADHD. 

Implementering av VIP är en ständig diskussionspunkt på NPO-mötena. VIP 

självskadebeteende lanseras 11 november.  

Diskussion:  

Hur bemannas lanseringskonferenserna framöver? Hur ska RMPO tänka utifrån detta? 

Nästa NPO är 10/10 i Stockholm. Florence tar gärna emot frågor och funderingar som hon 

kan ta med sig till mötet.  

Beslut:  

Bemanning av lanseringskonferenserna tas upp på nästa AU-möte.  
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Remissvar LARO 

Ulf redovisar arbetsgången för remissvaret för kunskapsstödet LARO från socialstyrelsen. 

Remissvaret har lyfts i regionsjukvårdsledningen som ett gott exempel på ett kostnadseffektivt 

sätt att hantera liknande frågor/remissvar. Remissvaret är förankrat i respektive regions 

politiska struktur för kännedom. Ulf pekar på vikten av att kommande förfrågningar ska 

föregås av ett gemensamt arbete och svar från Sydöstra.  

Diskussion:  

Den snäva tidsaspekten som socialstyrelsen gav i och med förfrågan tas upp för diskussion.  

När remissvaret kring LARO skulle skrivas så hade Sydöstra flera sakkunniga i ämnet. Hur 

ska RMPO hantera frågan när det kommer ett ämne där det inte finns sakkunniga från 

Sydöstra? 

Diskussion kring kostnadskonsekvensanalys.  

Beslut:  

Fortsätta avge gemensamma svar från Sydöstra.  

 

Remisstvång  

Bjarne informerar. I november 2018 fattades beslut att införa remisskrav för NP-utredningar i 

Region Stockholm. Man vill inte att en NP-utredning eller kognitiv utredning ska ses som en 

fristående vårdtjänst då det lätt blir att Regionen tappar kontroll över processen, såväl 

gällande patientsäkerhet som ekonomi. Remisskrav innebär att bara professionen får 

remittera. Remiss ska signeras och godkännas av verksamhetschef. En enkel omvärldsspaning 

visar att: 

Region Uppsala har infört remisstvång gällande psykoterapi. Värmland har remisstvång 

gällande NP. Dalarna har remisstvång avseende psykoterapi och NP. Västerbotten har 

remisstvång inom barn- och ungdomspsykiatri.  

Beslut:  

Utvärdering från Region Stockholm ska efterfrågas via Nationella nätverket för styrning och 

ledning, och att frågan därefter åter sätts på agendan i RMPO. Angeläget att noga följa hur 

utvecklingen sker i respektive län gällande privat utförda utredningar. 

Cosmic-arbetsgrupp 

Maria Minich Karlsson och Florence informerar. Affe Lindén är frånvarande från dagens 

möte och Affes anteckningar läses upp. Cosmic-gruppen har önskemål om resursförstärkning 

från Östergötland till gruppen.  

 

Beslut:  

- Cosmic-gruppen får fortsatt uppdrag att prioritera de arbetsuppgifter för att få Vård 

– och insatsprogrammen på plats och drift. 

- Arbetsgruppen Cosmic blir Regional arbetsgrupp: RAG- Cosmic. 
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- Östergötland återkommer med representation i gruppen.  

- Frågan om kvalitetsregister ska beredas i AU.  

- RAG Kompetensförsörjning sätts upp som punkt till nästa RMPO-möte 

 

Problem med transporttjänst 

Signe informerar. Jönköping har i likhet med övriga landet svårigheter med transporter sedan 

ansvaret lades på kriminalvårdens nationella transportenhet (NTE). I Jönköping har den lokala 

transportenheten bjudit in till utökat samarbete. Förhoppningen är att man ska kunna få hjälp 

även med mera akuta transporter även om beställning alltid måste göras enligt rutin. Enligt 

rapporter på SKL:s psykiatrinätverk så är detta också en fråga som diskuteras mellan 

kriminalvård och polis.  Kalmar använder egen transport. Östergötland har svårt att få 

transporttjänsterna de behöver. BUP har inte haft behovet många gånger. En transparens 

behövs mellan polis, kriminalvård och region i denna fråga.  

Beslut:  

Signe tar med frågan till kommande möte med nationell transporttjänst. Nationella 

transportenhetens prioriteringsordning bifogas. 

Handlingsplan 2020 

Handlingsplanen ska revideras och justeras inför 2020.  

- Löften till invånare, in i handlingsplanen 2020. 

- Kompetensutveckling i implementeringskunskap för RMPO.  

- Kommunal samverkan – koppling till Nära vård 

- Rättspsykiatri Östergötland 

 

Mål 1: Färdigställa och stödja implementering av nationella vård-och insatsprogram. VIP 

Schizofreni, NAG implementering i Stockholm hölls 24/9 där Maria Minich Karlsson, Carin 

Tyrén och Marie Altermark Rahlén ingår som nominerade från Sydöstra sjukvårdsregionen. 

Flera möten är inbokade och rapport därifrån bereds i AU.  

Hemsidan är i en beta-version med en del länkar som inte leder någonstans. Det blir svårt att 

sprida och implementera när grunden inte är klar, d.v.s. det tekniska.  

Inget beslut i frågan: Maria fortsätter bevaka implementeringsgruppen på SKL och tar upp 

detta som punkt på AU.  

 

Mål 2: Nationella kvalitetsregister inom området psykisk hälsa 

Rapport kring detta vid varje AU-möte. Vilka kvalitetsregister ska vi värna om?  

Beslut:  

Uppdrag till Affe, Sing-Britt och David att bereda frågan om hur RMPO önskar arbeta med 

kvalitetsregister, direktöverföring, strukturerad journalföring och återkomma till RMPO med 

redovisning. Direktrapportering ECT-register Kalmar – delar med sig.  
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Mål 3: Strukturerad journalföring 

Beslut: Arbetsgruppen Cosmic omvandlas till en RAG Cosmic 

Mål 4: Kompetensförsörjning 

Arbetsgruppen kompetensförsörjning önskas ha en tydligare riktning mot vård-och 

insatsprogrammen. 

Beslut:  

Arbetsgruppen kompetensförsörjning blir RAG kompetensförsörjning. RMPO vill att RAG 

kompetensförsörjning tar fram underlag till AU gällande viss omformulering av uppdragets 

inriktning.  

 

Mötesdatum 2019/2020 

Beslut:  

Fyra möten per år, två fysiska träffar och två videomöten.  

Maria tar kontakt med Florence och Signe gällande fyra förslag på mötestider som synkas 

med övriga datum som är satta inom Sydöstra samt nationellt.  

 

Övriga frågor 

Maria Minich Karlsson informerar att NAG Implementering kommer bli referensgrupp för 

SVF Schizofreni. Maria Minich Karlsson flaggar för att RMPO kan komma att få utskick för 

kommentarer om SVF.  

Bjarne informerar om organisatoriska förändringar i Östergötland: inrättas ett 

psykiatricentrum med regiondirektör, vårddirektörer och centrumchefer.  

Bjarne informerar om kompetensutveckling för RMPO: 600.000kr. Frågan väcks kring 

implementeringskunskap.  

 

Beslut:  

- Marita Ström mailar information om föreläsare från Lund i ämnet till Maria 

Minich Karlsson. Därefter ska planering startas upp för en sådan utbildning.  

 

- Datum för RMPO skickas ut 

 

- Datum för AU sätts på nästa AU.  

 

2019-10-08 

Enligt uppdrag, Maria Minich Karlsson 


