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Mötesanteckningar RPO psykisk hälsa 

Gemensamt möte: Kommunerna i Sydöstra 

 

Datum 2021-03-03 

Plats Video, Skype 

  

Närvarande Patrik Hedström, Camilla Freedeke, Mattias Vejklint, Daniel 

Abrahamsson, Jenny Olofsson 

 

Saknas; Representant/er från Östergötlands läns kommuner 

 

1. Mötets inledning 

Återsamling från förmiddagens RPO utifrån ett kommunperspektiv  

2. Dagordning 

Behov av eget forum 

Det lyfts att det behövs finnas ett eget forum även för kommunerna efter det 

gemensamma RPO. Det kan även finnas behov att under denna träff kunna bjuda in fler 

kommunrepresentanter – nyckelpersoner eller sakkunniga i det egna länet som kan vara 

viktiga att få med. 

Syftet med dessa möten är att hitta gemensamma sätt och områden att arbeta vidare med 

för kommunerna i Sydöstra. Syftet är också samarbetet kring vilka frågor som behöver 

upp på det gemensamma forumet med regionerna. Syftet är även att ha en arena för 

erfarenhetsutbyte samt att kunna lyfta övriga kommunspecifika frågor.  

Viktigt att ha; 

- Strukturerad dagordning 

- Tydliga frågeställningar – tankar kring vad man vill uppnå.   

Beslut: Kommunerna har en RPO-träff den 11 maj, 13-15 via Zoom. Planeringen för 

nästa RPO sker på kommande AU-möten. 

Återkoppling från NPO  

Detta behöver ske på annat sätt kopplat till kommunerna. Vi behöver hitta en struktur 

med Ola Götesson kring hur återkoppling ska ske – både från och till NPO.  

Förslag till beslut: Frågan lyfts med Ola. Förslagsvis behöver inte Ola medverka men 

förmöten och eftermöten kan behöva hållas – Patrik och Mattias tar frågan vidare?  
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Vikten av att lyfta in kommunperspektivet mer tydligt även i det gemensamma RPO. 

Camilla lyfter, med hjälp av fallbeskrivning, hur avancerad vården/behandlingen många 

gånger är i kommunerna. Viktigt att detta perspektiv lyfts – det yttersta ansvaret innebär 

att kommunerna arbetar vidare med individer som vårdens specialistfunktioner bedömer 

är ”för svåra” för den behandling de kan erbjuda. Tydliggöra kopplingen till Nära vård.  

Förslag till beslut: Vid kommande AU så diskuteras frågan vidare. 

 

 

Vid anteckningarna, 

 

Jenny Olofsson 

Processtöd RPO psykisk hälsa 


