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Mötesanteckning RPO psykisk hälsa  
Gemensamt möte kommuner  

Datum 2021-05-11 

Tid 13:00-15:00 

Plats Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82915842982?pwd=bEdxRFNuTTVPK1BPME40ZnZKY0p

WZz09 

 

 

Kallade  

Camilla Freedeke   Kalmar kommun 

Daniel Abrahamsson   Kommunförbundet Kalmar län 

Yvonne Thilander   Norrköpings kommun (Kan ej medverka) 

Maria Branzell Hermelin  Östergötlands kommuner (Kan ej medverka) 

Mattias Vejklint   Jönköpings läns kommuner 

Patrik Hedström   Eksjö kommun (Kan ej medverka) 

 

Jenny Olofsson   Processtöd, Jönköpings län 

 

 Mötesanteckningar 

Mötet öppnas med en kort genomgång av föregående minnesanteckningar (Jenny) 

 

Frågor för RPO-kommunmöte. 

 1. Hur ser våra samverkans-strukturer ut i våra resp. län? 

En gemensam kortare diskussion kring detta som utmynnade i att kommunerna har 

olika förutsättningar och att man utifrån sina egna förutsättningar behöver identifiera de 

egna behoven samt eventuella glapp. 

I detta arbete så påverkas processerna väldigt mycket av att rätt personer är med i olika 

steg av arbetet. Viktigt att identifiera vilka människor som finns i strukturen och när 

olika professioner och personer behöver kopplas på. 

2. Hur ska vi tänka kring vilka frågor vi kan lyfta in i RPO?  

Följande frågor är förslag som kommunerna gärna ser finns med på agendan för höstens 

möten (utan inbördes rangordning); 

- Samsjuklighetsutredningen – detta är en stor fråga för kommunerna och det är viktigt 

att denna lyfts i höst. Det är bra att ha det gemensamt på ett Sydöstra perspektiv. Från 

kommunernas håll finns en önskan om en gemensam swot-analys för både region och 
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kommun. Vad innebär det till exempel för regionerna att arbeta med ”alla” nivåer 

gällande beroende och samsjuklighet? 

- Hur arbetar vi gemensamt kring barn- BUP och socialtjänsten? (70% av placerade 

barn har diagnos). 

- Önskan om ett gemensamt remissvar för hela Sydöstra sjukvårdsregionen vad gäller 

synpunkter på PSVF 2. 

- Integrerad psykiatri – hur arbeta gemensamt kring de allra svårast sjuka? 

(samsjuklighet) 

- Nära vård utifrån RPOs perspektiv? 

 

3. Finns det något vi kommuner kan föreslå att vi genomför med hjälp av en gemensam 

satsning i Sydöstra?  

Utifrån att det har diskuterats önskemål om att jobba framåt med ett gemensamt pilot-

projekt önskar kommunerna att man i RPO tittar närmare på om det finns en möjlighet 

att göra en gemensam webbaserad utbildning i metoden Delat Beslutsfattande.  

Vid eventuella beslut kring att gå vidare med detta behöver det förankras i respektive 

länsstruktur.  

 

4. Övriga frågor. 

Förslag på rutin för nominering av NAG-representanter för kommunerna.  

Ett förslag på skrivelse kring nomineringsprocess av NAG-representanter från 

kommunerna har tagits fram av Daniel Abrahamsson och Maria Minich Karlsson.  

Beslut tas om att denna skickas ut på mail för input och eventuella synpunkter.  

Diskussion kring var det behöver tas beslut om denna process (REKO, LGVO, LGL) 

landar i att det föreslås följande; 

Information om rutinen ges till den nivå som respektive län bedömer är den rätta. 

Om inga synpunkter inkommit den 18 maj kan skrivelsens lydelse samt förslag till 

information och beslutsgång anses godtagna. 

 

Jävsblankett och övrig information; 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-

mallar/nominering-och-beslut-om-ledamoter/   

 

Jenny Olofsson 

Sekreterare, processtöd 
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