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Närvarande 

Tomas Kristiansson,    RKL, ordförande 

Christian Jansson   RKL 

Sofia Velinder   RKL 

Maria Minich Karlsson   RKL, processtöd 

Ulf Grahnat   RJL 

Bo-Kenneth Knutsson   RJL 

Ioana Petersson   RJL 

Åsa Melkersson   RJL 

Jenny Olofsson   RJL, processtöd 

Bjarne Olinder   RÖ 

Marita Ström   RÖ 

Åsa Lundberg   RÖ 

Eva-Lena Fredriksson   RÖ, processtöd 

 

Frånvarande:  

Florence Eddyson Hägg  RKL 

Marit Gustafsson   RJL 

Karin Mossberg   RÖ 

 

1. Inledning och föregående minnesanteckningar 

Inledning och genomgång av föregående minnesanteckningar. 

Beslut: Minnesanteckningarna läggs till handlingarna 

2. Högspecialistvården 

Bjarne informerar. Ansökningstiden för nationella högspecialiserade vården för 

självskadebeteende, könsdysfori, ätstörning går ut inom kort. Bjarne informerar att 

Östergötland har kapacitetsproblem gällande personal att utföra uppdraget gällande 

området Könsdysfori. Diskussion i gruppen om högspecialiserad vård och 

nivåstrukturering.  Regionerna delar med sig av synpunkter och hur frågan har 

diskuterats i de olika länen.  
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Beslut; hur går vi vidare: Bjarne, Ulf och Florence fortsätter bevaka frågan i RPO 

AU.  

2. Rättspsykiatrin 

Ulf inleder diskussion kring rättspsykiatrin. Ulf informerar om diskussionen som var på 

förgående AU om att ha ett gemensamt regionövergripande arbete kring frågan i 

Sydöstra. I dagsläget finns 86 vårdplatser i Vadstena. 30 st av dessa har Jönköping avtal 

på. RÖ har även vissa utomläns patienter. Finns vårdplatser och halvvägshus samt 

öppenvård som besöker patienter. Det finns en FOU-enhet som bedriver forskning och 

utveckling inom området – de bevakar nya arbetssätt och riktlinjer inom området. RÖ 

har ett stort intresse i frågan och det finns behov att göra en kartläggning i sydöstra.  

JO har gjort en kartläggning och i den beskrivs att finns patienter som vårdas under 

längre tid än planerat p.g.a. en lång utskrivningsfas.  

Diskussion i gruppen. Positivt med utbyte i sydöstra men utbyte sker i olika 

sammanhang i landet.  

Beslut: fortsatt bevakning av frågan, ev diskussion i AU.  
 

3. METIS 

Bo-Kenneth informerar om METIS. Bo-Kenneth är sammankallande för RAG 

kompetensförsörjning och nationell representant METIS. Förstudie kopplad till digital 

pedagogik är igång nationellt. Utformning av kurser diskuteras; omfattning, innehåll 

och kvalitetssäkring 13/10 genomförs METIS workshop, viktiga deltagare är METIS 

kansli, studierektorer, övriga studieledare. Fortbildning för specialister är uppe för 

diskussion. Viktigt att METIS kvalitetssäkrar detta. Bjarne, Ulf och Florence är 

informerade och bevakar detta nationellt. Mötesdatum för METIS [Knutsson Bo-

Kenneth] nationellt under hösten/vintern: [Knutsson Bo-Kenneth] 17 sept, 22 okt och 

26 nov. 

Avtal: Finns ett nationellt METIS-avtal till 2024. Avtalet på sydöstra-nivå är under 

revidering. Diskussion i AU kring hantering av detta. Avtalet bör i sådana fall revideras 

och förlängas på sydöstra-nivå under 2022-2023. Det är [Knutsson Bo-Kenneth] 

planerat ett [Knutsson Bo-Kenneth] RAG möte 11/10 i Linköping för att revidera 

avtalet. Efteråt går avtalet till RPO AU för att ta ställning om revideringen.  

Beslut: METIS avtalet skickas till AU för genomgång.  

4. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  
 

  

Vid anteckningarna, 

 

Maria Minich Karlsson 

Processtöd RPO psykisk hälsa 


