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1. Mötets inledning 

Presentationsrunda. Genomgång av föregående minnesanteckningar.  

Beslut: Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.  

2. Nationell information 

Ulf drar information om kommande samsjuklighetsutredning. Inriktningen på 

Samsjuklighetsutredningen finns på: Inriktning-på-Samsjuklighetsutredningens-förslag-

.pdf (gov.se). Den ska vara klar 30/11 2021. Detta är en viktig information för både 

regioner och kommuner att ta del av och arbeta vidare med.  

Förslaget som finns är att:  

- Regionernas hälso-och sjukvård ska ta ett samlat ansvar för medicinsk, psykologisk 

och psykosocial behandling.   

- Regionerna och kommunerna ska ha en skyldighet att bedriva en samordnad vård-

och stödverksamhet; integrerad verksamhet.  

- Arbete med minskad stigmatisering av personer som har skadligt bruk, beroende 

och andra psykiatriska sjukdomar.  

Diskussion: intresse i gruppen kring integrerade verksamheter, reflektion kring att 

kommuner har tappat det rena sociala arbetet (boende, sysselsättning, ekonomi mm) i 

kommunerna – fokus har legat på behandling i kommunerna. Jönköping har funderat på 

att arbeta med förslaget och skicka kommentarer till Anders Printz. Kommunerna har 

helt olika förutsättningar i Sydöstra, beroende på resurser och storlekar.  

Beslut: Inget beslut i frågan 

3. Vård-och insatsprogram 

Jenny har en dragning om vård-och insatsprogrammen utifrån Sydöstras förutsättningar 

och struktur.  

 

Breakoutrooms utifrån frågeställningarna:  

- Spridning och implementering 

- Hur förankrar vi på lokal nivå? 

- Hur kommer vi verksamhetsnära? 

 

Återkoppling ifrån gruppdiskussion: 

 

Östergötland:  

- Implementering ut i verksamheten viktig. Nätverksskapande/arbete för att skapa 

lätta kontaktvägar en förutsättning. Viktigt att bredda perspektivet. Skapat en 

teoretisk karta/process över samverkan men bygger på att enskilda chefer får ut 

informationen i rätt led.  

 

 

 

 

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2021/03/Inriktning-p%C3%A5-Samsjuklighetsutredningens-f%C3%B6rslag-.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2021/03/Inriktning-p%C3%A5-Samsjuklighetsutredningens-f%C3%B6rslag-.pdf
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Jönköping 

- Vem tar beslutet? Vem tar mandatet och när? Strategigrupper är mottagare i länet. 

Vid behov förankras i socialchefsnätverk, annars övriga chefsnätverk. Att sprida 

information och kunskap är en sak, innehållet är en annan.  

- Varje kommun har fått inventera 1-3 personer som ska vara bärare in i sina 

verksamheter gällande VIP, ex remissförfarande, information, spridning av kunskap.  

 

Kalmar 

- Varje organisation och verksamhet måste ta ansvar, när går informationen ut och 

hur? 

- Länsgemensam ledning – varit tema under våren med kunskapsstyrning och vård-

och insatsprogrammen.  

- De som inte är specialister är de som har mest nytta av vård-och insatsprogrammen. 

Vad ska jag ta med mig in i en SIP? Vad kan jag som skolkurator vara uppmärksam 

på gällande självskadebeteende? Vad har andra för ansvar? 

4. Visning av kompetensportalen 

Jenny visar kompetensportalen i Region Jönköpings län och hur strukturen är upplagd 

för psykiatrin. Utbildnings-och informationsblock i portalen som har gått ut till ca 

1200 personer. Alla har fått ansvar att lyfta informationen på ett APT. Kliniska 

programområden har fått spela in filmer med kopplingen till VIP:arna och nyttan just 

de ser. Verksamhetscheferna har fått spela in filmer om VIP.  

5. Övriga frågor 

Utvärdering våren 2021 

 Fungerat bra, viktigt med dialoger och att få förståelse.  

 

Tema hösten 2021 

 Vård-och insatsprogrammen, vårdförlopp 

 Samsjuklighetsutredning – samla ihop tankarna ifrån RPO och skicka in 

nationellt.  

 Viktigt att arbeta med något konkret, tema.  

 Våga prata om det som inte fungerar lika bra.  

 

Vårdförlopp Schizofreni 

 

Era synpunkter på interna remissen av vårdförlopp schizofreni fortsatt vård och stöd 

besvaras senast 14/6 via följande länk: https://link.webropolsurveys.com/S/5574A30A5526D651  

Det kommer inte bli en samordnad remissrunda gällande denna interna remiss. Ni väljer 

själva hur ni sprider och besvarar den.  

 

Den slutliga öppna remissen kommer att gå ut i höst, den 15/9 - 15/11. Vi kommer då 

genomföra en samordnad remissrunda i RPO psykisk hälsa.  

  

 

 

Vid anteckningarna, 

https://link.webropolsurveys.com/S/5574A30A5526D651
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Maria Minich Karlsson 

Processtöd RPO psykisk hälsa 


