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Minnesanteckningar RPO psykisk hälsa 200922 

Tid: 22 september 2020 

Plats: Videomöte 9:30–14:00 

 

Närvarande:  

Ulf Grahnat  Ord RPO psykisk hälsa, RJL 

Carina Vestergren RJL 

Marit Gustafsson RJL 

Ann Lund  RJL 

Bo-Kenneth Knutsson RJL 

Åsa Melkersson RJL 

Jenny Olofsson RJL (processtöd) 

 

 

Florence Eddyson Hägg RKL 

Tomas Kristiansson RKL 

Affe Lindén  RKL 

Christian Jansson  RKL 

Sanna Karlsson RKL 

Ulrika Rosenqvist RKL 

Maria Minich Karlsson  RKL (processtöd, sekreterare) 

 

Bjarne Olinder RÖ 

Åsa Lundberg RÖ 

Susanne Jangerot RÖ  

Karin Mossberg RÖ 

Carin Tyrén  RÖ (processtöd) 

 

Frånvarande:  

Zsolt Herszenyi RJL 

Robin Kihlbaum RJL 

Dimitros Vlacos RJL 

Monica Enström RJL 

Marita Ström  RÖ 

Ursula Thienemann 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. Rapport pågående arbete 

Östergötland 

Organisationsförändringarna har präglat mycket av framtidsfrågorna, besluts har skjutis upp 

och utvecklingsresurser är på väg att byggas upp.  

Kalmar 

Fokus under vården har varit relaterat till covid-19. Ett nytt psykiatrihus är invigt i 

Oskarshamn och ett byggs i Kalmar. Arbetet just nu fokuserar på tillgänglighet och 

digitalisering. BUP i Kalmar har börjat arbete med BCFPI.  

 

Jönköping 

Region Jönköping har fått en ny regiondirektör, personaldirektör och ekonomidirektör. Inom 

BUP arbetas det med tillgänglighet och väntelistor. Arbete pågår att bygga upp digitala 

plattformar med vuxenpsykiatrin. De kliniska programområdena fungerar bra. Fokus framåt 

på implementering av vård-och insatsprogrammen.   

 

4. Rapport från nationella nätverk 

Psykiatrinätverk 

Bjarne, Ulf och Florence informerar. Möte ska hållas 200924 och de återkommer efter detta 

möte med mer information. Folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen har utkommit med ett 

gemensamt dokument med definitioner, bifogas minnesanteckningarna.  

METIS 

Bo-Kenneth Knutsson informerar. Möten har hållits var 14:e dag under våren. Under hösten 

kommer mötena hållas en gång per månad. Mycket fokus på hur kurserna kan hanteras 

digitalt.  

Nationell samverkan för psykiatrins kvalitetsregister 

Affe informerar.  

Barn och ungdomspsykiatri 

Det pågår flertalet utredningar för närvarande som ska återrapporteras i oktober, november.  

- Sammanhållen god och nära vård 

- Tillgänglighet 

- Samordnade insatser psykisk hälsa/beroende (1 huvudman) 

- Framtidens socialtjänst 

- BUP:s heldygnsvård 
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- Journalgranskning inom BUP 

Q-BUP 

Bjarne informerar. Täckningsgraden ökar, den stora frågan rör finansieringsformer.  

 

5. RAG Cosmic och RAG kompetensförsörjning 

RAG Cosmic 

Affe informerar. RAG Cosmic har haft ett videomöte under vården. Gruppen bearbetar 

indikatorerna i VIP självskadebeteende. X koderna kopplar till en specifik händelse vilket blir 

korrekt administrativt svar men felaktigt kliniskt svar. Gruppen ska bjuda in processtödjare 

Maria Minich Karlsson, Carin Tyrén och Jenny Olofsson till nästa möte.  

RAG kompetensförsörjning 

Bo-Kenneth informerar. Gruppen hade möte 200904. Gruppen önskar förlängt uppdrag under 

2021.  

Beslut:  

RPO beslutar att ge RAG kompetensförsörjning förlängt uppdrag under 2021.  

6. Rapport lämnade yttranden/remisser 

Ulf informerar att RPO har lämnat remissvar för:  

- HSV svårbehandlat självskadebeteende 

- HSV svårbehandlade ätstörningar 

- HSV Könsdysfori 

RPO har även lämnat nominerade till socialstyrelsens prioriteringsarbete för nationella 

riktlinjer för ADHD och autism samt socialstyrelsens prioriteringsgrupp för nationella 

riktlinjer missbruk/beroende.  

 

7. Rapport NPO 

Florence informerar. Fokus på övertagandet av värdskapet från SKR till VGR. 

Programområdet kommer gå över till en värdregion. From 1/1 2021 är det VGR som har 

ansvar. SKR kommer ha fortsatt ansvar för hemsidan. Fokus kommer ligga mycket på vård-

och insatsprogrammen och vårdförloppen och detta kommer succesivt att flyttas över till 

VGR.  

NSG var på föregående NPO möte och avgav rapport om sitt arbete.  

Gällande vårdförlopp schizofreni så har det inkommit 400 synpunkter. Beslut kommer tas 

200925. Bra att processtöd/processledare för vårdförlopp samt RPO synkar sitt arbete med att 

sprida och implementera vårdförlopp och vård-och insatsprogram.  

Vård-och insatsprogram skadligt bruk och beroende är ute på remiss med sista datum 201610. 

Synpunkter lämnas på: www.vardochinsats.se  

http://www.vardochinsats.se/
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Beslut:  

Process stödjare i RPO psykisk hälsa tar kontakt med processledare för införande av 

vårdförlopp i Sydöstra.  

 

8. Kunskapsråd 

Florence och Ulf informerar från Kunskapsrådet som hölls 200908.  

Det finns totalt nio stycken RSG-grupper varav ett är Patientsäkerhet. Denna grupp hade en 

presentation på kunskapsrådet. RPO kan påkalla RSG vid frågor och funderingar. Nationell 

representant är Axel Roos.  

Under mötet gjorde alla RPO en presentation av pågående arbete.   

 

9. Kliniska programområden 

Diskussion i gruppen kring ställningstagande kring fortsatt arbete med kliniska 

programområden i Sydöstra. Jönköping har en bra och stabil struktur kring detta. Kalmar 

arbetar fram en version av hur detta skulle kunna organiseras i Kalmar. . AU har behandlat 

frågan och vill gå in i en struktur för detta i Sydöstra. Takten och det konkreta arbetet kan 

variera men det är tydligt att vi i Sydöstra behöver ha en struktur för hur information och 

implementering ska ske på ett likvärdigt och strukturerat sätt. Tanken är att få en kontaktyta 

för de respektive programområdena. De kliniska programområdesledarna i Sydöstra utgör en 

kontaktgrupp vilket blir bra för spridning av information.  

I handlingsplanen för 2021 kommer det att läggas in en uppdragsbeskrivning för regionala 

arbetsgrupper.  

Beslut 

RPO ställer sig bakom ett införande av kliniska programområden i Sydöstra.  

10. Kommunrepresentation/Primärvårdsrepresentation/RPO 

Processtödjare har under vården arbetat fram ett underlag för uppdragsbeskrivning för RPO 

ledamot från kommun respektive primärvård. Likaså har processtödjare tagit fram underlag 

för hur RPO psykisk hälsa kan komma att se ut i en ny konstellation. Detta hanterades och 

beslutades på föregående RPO sammanträde.   

Varje län har nu utsett kommunrepresentanter:  

Jönköping: Mattias Vejklint och Patrik Hedström 

Kalmar: Camilla Freedeke och Daniel Abrahamsson 

Östergötland: Yvonne Thilander och Linda Uller 

Primärvården har ej återkommit med representant.  

From nästa RPO sammanträde 17/11 2020 kommer kommunrepresentanterna att bjudas in 

och närvara. AU kommer bereda förslag till dagordning/agenda 5/10. Nästa sammanträde 

kommer att bli en omstart för RPO psykisk hälsa. Vi kommer på det sammanträdet att sätta 
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formerna för vilka som kommer ingå i AU samt dagordningen och strukturen för kommande 

möten. Viktigt att vi får till en dialog på hur vi på bästa sätt kan använda RPO sammanträdena 

för dialog, utbyte av erfarenheter och konkret arbete utifrån vår gällande handlingsplan samt 

kommande handlingsplan för 2021. Viktigt att alla kommer förberedda. Processtödjare 

skickar välkomstbrev till samtliga nya ledamöter.  

Respektive region har fått i uppdrag att lämna fem namn per region som kommer utgöra 

ledamöterna in till RPO psykisk hälsa. Dessa namn lämnas till Maria Minich Karlsson vid AU 

5/10. Viktigt att de som kommer ingå i RPO psykisk hälsa får kallelse till nästa möte i god tid.  

Beslut 

Processtödjare är behälplig med att skicka kallelse och välkomstbrev till nya ledamöter i RPO 

psykisk hälsa.  

Namn på ledamöter lämnas till Maria Minich Karlsson senast 5/10.  

 

11. Övriga frågor 

Mötesordning 2021 

Beslut: Maria Minich Karlsson sammanställer ett förslag på mötesordning för 2021. Två 

halvdagar och två heldagar. Detta tas på RPO sammanträdet 201117.  

Lanseringskonferens VIP Jönköping 

Jönköping anordnar en lanseringskonferens för samtliga vård-och insatsprogram 29/10 kl 9-

12. Detta kommer sändas på: www.lanseringvipsydostra.se . Processtödjare har namn på de 

personer som ingår i respektive NAG implementeringsgrupp samt RAG kopplat till de olika 

vård-och insatsprogrammen. Det kan vara en fördel att bjuda in dessa personer att se 

sändningen ihop med berörda nyckelpersoner på era respektive förvaltningar.  

 

2020-09-28 

Enligt uppdrag, Maria Minich Karlsson 

http://www.lanseringvipsydostra.se/

