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Minnesanteckningar RPO psykisk hälsa 200130 

Tid: 30 januari 2020 

Plats: Videomöte 8:30-11.00 

 

Närvarande:  

Ulf Grahnat  Ord RPO psykisk hälsa, RJL 

Carina Vestergren RJL 

Robin Kihlbaum RJL 

 

Maria Minich Karlsson  RKL 

Florence Eddyson Hägg RKL 

Tomas Kristiansson RKL 

Affe Lindén  RKL 

Christian Jansson  RKL 

Sanna Karlsson RKL 

 

Susanne Jangerot RÖ  

Ursula Thienemann RÖ 

Åsa Lundberg RÖ  

Marita Ström  RÖ 

Marit Gustafsson RÖ 

 

Adjungerad:  

Marie Rahlén Altermark Processtödjare RPO för kommun/region, Jönköping 

Frånvarande:  

Karin Mossberg RÖ 

Christer Löwenberg RJL 
Monica Enström RJL 

Bo-Kenneth Knutsson RJL 

Ann Lund  RJL 

Zsolt Herszenyi RJL 

Ulrika Rosenqvist RKL 

Bjarne Olinder RÖ 

 

1. Mötets öppnande 

Ulf hälsar välkomna och det hålls en presentationsrunda.  
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2. Föregående minnesanteckning 

Genomgång av föregående minnesanteckningar. Minnesanteckningarna läggs till 

handlingarna.  

 

3. Handlingsplan 2020 

Ulf presenterar rutinerna kring handlingsplanens framtagande. AU har behandlat frågan vid 

föregående möte. Maria Minich Karlsson informerar att hon gjort ett första utkast till 

Handlingsplan utifrån den nya mall som publicerats på Sydöstras hemsida. En underrubrik är 

ny i årets mall: konsekvensbeskrivning. Ulf går igenom Handlingsplanen.  

Gällande mål 2 – kvalitetsregister gör Florence tillägg kring att medelstilldelningen för 

nationella kvalitetsregister är klart och att RIKS-ÄT och BUSA inte fick medel. Affe 

representerar i BUSA styrgrupp och följer utvecklingen på nära håll.  

Beslut:  

AU tar med frågan om ett ev tillägg kring ifall aktuell situation om kvalitetsregister ska tas 

med i handlingsplanen.  

Gällande patientföreträdare skickar AU med frågan till Maria Minich Karlsson att efterfråga 

hur övriga RPO har organiserat detta arbete.  

RPO ställer sig bakom att AU får i uppdrag att vid nästa möte 200225 att fastställa 

handlingsplanen 2020.  

Gällande kompetensmedel får AU i uppdrag att ta upp detta till diskussion vid nästa 

sammanträde 200225.  

 

4. Årsrapport 

Maria Minich Karlsson informerar och visar den nya mallen för Årsrapport. Vissa rubriker är 

nya för i år.  

Ulf betonar vikten av att inkomma med önskat underlag till Maria Minich Karlsson.  

Florence ska skicka in om tillgänglighet i Sydöstra.  

Respektive RAG ska inkomma med rapport.  

Processtödjare RPO: Maria Minich Karlsson, Carin Tyrén och Jenny Olofsson ska skriva 

avsnitt om arbetet med framtagande, lansering och implementering av vård-och 

insatsprogram.  

Beslut:  

RPO ställer sig bakom att AU bereder frågan och fastställer Årsrapport för 2019 vid nästa 

sammanträde 200225.  
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5. Remissvar vårdförlopp Schizofreni 

Florence informerar. Maria Minich Karlsson visar på Regionsjukvårdsledningens utskick 

gällande gemensamt remissvar. SKR har gjort en remiss-mall som ska fyllas i.  

Maria Minich Karlsson skickar ut en tidsplan och planering för inhämtande och 

sammanställning av gemensamt remissvar inklusive datum och tider för videoavstämning. 

Varje region säkerställer att sakkunniga tillfrågas. Maria Minich Karlsson ansvarar för en 

sammanställning 

Beslut:  

RPO ställer sig bakom att AU sammanställer och slår fast det gemensamma remissvaret vid 

nästa sammanträde 200225. Remissvaret ska senast skickas in 200227.  

6. Rapport från NPO 

Florence informerar. Florence har ännu inte fått minnesanteckningar från mötet då det hölls 

200129. Florence informerar att RPO Cancer och RPO psykisk hälsa är enda RPO som leds 

av SKR. Övriga RPO har sk värdskap.  

SKR är nu tydliga i att det finns sk ”framtagande-VIP” och ”implementerings-VIP”. Detta 

innebär att de nationella arbetsgrupperna kopplade till respektive vård-och insatsprogram, 

övergår till en nationell implementeringsgrupp.  

Det finns flera vårdförlopp som är på gång, ex: vårdförlopp Schizofreni kroniskt sjuka, 

självskador och ångest/depression. Finns även tankar på ett vårdförlopp gällande suicid och 

suicidprevention.  

Beslut:  

Diskussion om denna punkt förs på nästa AU sammanträde 200225. 

 

7. Kompetensmedel 

Maria Minich Karlsson fick vid förra RPO sammanträdet i uppdrag att efterforska kring 

implementeringsutbildning. När detta togs upp på Sydöstras gemensamma processtödjarträff i 

Nässjö i höstas fick vi besked att avvakta då det håller på att tas fram en utbildning från 

centralt håll,  

Beslut:  

Maria Minich Karlsson får i uppdrag att åter kolla upp vad som händer i frågan.  
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8. Rapport från Cosmic-arbetsgrupp 

Affe informerar om gruppens arbete och visar ett bildspel (bifogas minnesanteckningarna) 

 

Beslut: Informationen läggs till handlingarna.  

 

9. Rapport från RAG kompetensförsörjning 

Ingen från arbetsgruppen medverkar på sammanträdet. Robin Kihlbaum ska prata med Bo-

Kenneth Knutsson om material som kan bifogas handlingarna.  

10. Rapport från respektive län 

Östergötland informerar om stora förändringar med sin omorganisation och uppbyggnad av 

psykiatricentrum och de uttrycker stor hoppfullhet inför dessa förändringar. Östergötland 

rapporterar om att vårdval inom psykiatri upphör.  

Kalmar och Jönköping har inget nytt att rapportera.  

 

11. Nästa möte 

Nästa möte blir en fysisk träff 200527 på Hotell Högland i Nässjö. Marias skickar ut kallelse 

och agenda.   

 

2020-01-30 

Enligt uppdrag, Maria Minich Karlsson 


