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Mötesanteckningar RPO psykisk hälsa 

Gemensamt möte regionerna och kommunerna i Sydöstra 

 

Datum 2021-09-15 

Plats Video, Zoom 

Tid 8:30-10:30 

  

Närvarande   

Tomas Kristiansson,    RKL, ordförande 

Christian Jansson   RKL (kommer senare) 

Sanna Karlsson   RKL 

Ulrika Rosenqvist   RKL 

Sofia Velinder   RKL 

Maria Minich Karlsson   RKL, processtöd 

Ulf Grahnat   RJL 

Bo-Kenneth Knutsson   RJL 

Ioana Petersson   RJL 

Åsa Melkersson   RJL 

Ann Lund   RJL 

Jenny Olofsson   RJL, processtöd 

Bjarne Olinder   RÖ (kommer senare) 

Marita Ström   RÖ 

Karin Mossberg   RÖ 

Åsa Lundberg   RÖ 

Eva-Lena Fredriksson   RÖ 

Yvonne Thilander   Norrköpings kommun 

Daniel Abrahamsson   Kommunförbundet Kalmar län 

Mattias Vejklint   Jönköpings läns kommuner 

 

Frånvarande 

Patrik Hedström   Eksjö kommun 

Florence Eddyson Hägg  RKL 

Camilla Freedeke   Kalmar kommun 

Marit Gustafsson   RJL 
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1. Mötets inledning 

Presentationsrunda. Genomgång av föregående minnesanteckningar.  

Beslut: Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.  

 

2. Nationell information 

Ulf informerar att det nationella nätverket för ledning och styrning har möte under nästa 

vecka. Florence hade ett extrainsatt NPO möte i måndags gällande godkännande av 

remissrunda vårdförlopp Schizofreni del 2. 17/9 är det sista dagen för de regioner som 

vill bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för könsdysfori, ätstörning, 

självskada.  

Det pågår ett nationellt arbete om tillgänglighet. Ann Lund informerar om att fokus är 

väntetidsmätningar. Behöver vara överens nationellt kring registrering/kartläggning, 

även nu inom vuxenpsykiatrin. 

Mattias Vejklint informerar att det är kickoff för kraftsamling psykisk hälsa och nära 

vård nästa vecka: Idag släpps materialet för remissrunda vårdförlopp Schizofreni del 2. 

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/kickoffkraftsa

mlingforpsykiskhalsa.55523.html 

 

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/naravardochratt

stodtillpsykiskhalsa.56408.html 

 

Maria M.K informerar att det nationella missbruksnätverket, BIRK, har möte 22/9.  

Beslut: Inget beslut i frågan 

 

3. Delat beslutsfattande 
Mattias informerar om en fundering kring att skapa ett gemensamt pilotprojekt avseende 

delat beslutsfattande. Detta påverkar både kommun och region. Hur förhåller sig delat 

beslutsfattande till SIP och patientkontrakt? Ta fram gemensam webbaserad utbildning? 

Sprida/implementera befintligt eller nytt material? 

Vad finns det för material? Hur förhåller allt sig till varandra? 

Maria M.K informerar om en presentation som projektledaren för vårdförloppen i 

Region Kalmar län informerat om. 

 

Beslut: Processtödjarna får i uppdrag att kolla vidare på material kring hur allt hänger 

ihop och återkopplar detta till AU.  
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4. Hur arbetar vi gemensamt kring barn – BUP och 
socialtjänsten 
Daniel beskriver arbetet i Kalmar län – socialtjänst och BUP: ”Barn med komplexa 

behov”. Det skapades en arbetsgrupp som består av enhetschef ifrån BUP och 

socialtjänst. Syftet är att identifiera barnen för att kunna förhindra en placering. Arbetet 

är precis påbörjat. Syftet är att tillsammans skapa målbilder, vilket varit efterfrågat både 

ifrån region och kommun. Önskemålet hade varit en kartläggning i sydöstra 

 

Åsa: I Östergötland har det startats ett gemensamt behandlingshem med kommunerna – 

psykolog, läkare mm finns på plats för ungdomar som har komplexa vårdbehov och 

också behöver boende. Varit i gång sedan maj 2020. Utvärdering är på gång. HLT – 

hälsa, lärande och trygghet är en metod som används i Västerbotten. Där möts 

Socialtjänst, första linje och BUP för samordningsmöten. Östergötland kollar på denna 

metod/arbetssätt.  

Mattias/Ulf: Marit G på RJL och Marie Rahlén Altermark på kommunal utveckling är 

kontaktpersoner. BUP i Jönköpings län är intresserade av att vara med i detta fortsatta 

samarbete.  

 

Beslut/hur går vi vidare; Daniel och Åsa går vidare och kallar till möte i Sydöstra med 

Marit Gustavsson, Marie Rahlén Altermark och Marie Branzell Hermelin.   

5. Samsjuklighetsutredningen – vad är nästa steg? 

Mattias informerar och visar presentation (bifogas med minnesanteckningarna). 

Samsjuklighetsutredningen är mycket aktuell både för region och kommunerna. 

Anders Printz var med på socialchefsmöte inkl presidie i Jönköpings län. Ex togs 

dessa punkter upp:  

- Ojämlik tillgång till vård-och behandlingsinsatser 

- Hälso-och sjukvården behandlar inte beroende och psykisk sjukdom samtidigt 

- Det hälsofrämjande perspektivet och skadereducerade perspektivet är för svagt.  

- Det delade huvudmannaskapet är inte ändamålsenligt.  

- Lagstadgade krav på organisatorisk samverkan får inte önskat resultat.  

 

Förslag; regionernas hälso-och sjukvård ansvarar för behandling av skadligt bruk och 

beroende, socialtjänsten ska fokusera på sitt kärnuppdrag som att främja ekonomisk och 

social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet.  

 

31/11 presenteras utredningen nationellt.  

 

Diskussion i gruppen.  
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Nästa steg; vem gör vad: 2 steg: 1: Nationell bevakning 2: Kolla vidare på några 

förbättringsområden. (ex balans stöd/behandling och jämlik vård) Utvecklingsledarna 

inom LGL Kalmar, REKO Jönköping, LGVO Östergötland får i uppdrag att söka 

kontakt med varandra och synka bevakningen i frågan.  

 

 

 

 

Vid anteckningarna, 

 

Maria Minich Karlsson 

Processtöd RPO psykisk hälsa 


