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Mötesanteckningar RPO psykisk hälsa 

Gemensamt möte regionerna och kommunerna i Sydöstra 

 

Datum 2021-11-30 

Plats Video, Zoom 

Tid 8:30-10:30 

  

Närvarande   

Tomas Kristiansson,    RKL, ordförande 

Florence Eddyson Hägg  RKL 

Christian Jansson   RKL  

Sanna Karlsson   RKL 

Ulrika Rosenqvist   RKL 

Sofia Velinder   RKL 

Maria Minich Karlsson   RKL, processtöd 

Ulf Grahnat   RJL 

Bo-Kenneth Knutsson   RJL 

Åsa Melkersson   RJL 

Ann Lund   RJL 

Marita Holm Löv   RJL – kommer ersätta Ann 

Marit Gustafsson   RJL 

Jenny Olofsson   RJL, processtöd 

Bjarne Olinder   RÖ 

Marita Ström   RÖ 

Karin Mossberg   RÖ 

Eva-Lena Fredriksson   RÖ 

Yvonne Thilander   Norrköpings kommun 

Mattias Vejklint   Jönköpings läns kommuner 

 

Frånvarande 

Ioana Petersson   RJL 

Patrik Hedström   Eksjö kommun 

Daniel Abrahamsson   Kommunförbundet Kalmar län 

Camilla Freedeke   Kalmar kommun 

Åsa Lundberg   RÖ 

 

Speciell gäst: Ove Ledin, SKR 
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1. Mötets inledning 

Presentationsrunda. Genomgång av föregående minnesanteckningar.  

Beslut: Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.  

 

2. Nationell information 

 NPO 

 Christian Jansson blir ersatt av Mona Lövmo, RKL, som NAG representant till 

NAG ADHD.  

 Vårdförlopp självskada kommer bli klar för remiss efter sommaren.  

 Ny ordförande Victor Lindfors NAG missbruk 

 Komplettering av samtliga vård-och insatsprogram med suicidprevention är på 

gång.  

 

 Nätverk för ledning och styrning 

Yrkestiteln skötare kommer att ersättas med undersköterska. Den nya utbildningen 

kommer leda fram till att deltagaren får ”bevis” på uppfyllda kriterier.  

 

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten utreder resultat av statliga stimulansmedel 

och hur insatserna/aktiviteterna som görs innebär en faktisk förändring för den 

enskilde.  Inrapporteringen kommer skjutas fram till april 2022.  

 

Tillgänglighetsutredningen presenterades på nätverket, Gunilla Gunnarsson, som 

pratade om förskrivningsrätt primärvården? ”En väg in”.  

 

Socialstyrelsen utreder tillgänglighet av Naloxon, klart mars -22.  

 

Statskontoret, utreder vård av flickor på SIS institution. Det behöver stärkas en 

koppling med somatiska och psykiatriska tillstånd.  

 

BIRK 

Anteckningar kommer skickas ut med minnesanteckningarna.  

3. Nya socialtjänstlagen – Ove Ledin SKR 

Ove Ledin, SKR, socialtjänstsektionen håller en dragning om nya socialtjänstlagen. 

(bifogas minnesanteckningarna) 

 ”Framtidens socialtjänst – på väg mot en hållbar socialtjänst”. 180 ändringar av 

socialtjänstlagen sedan den beslutades.  

 Portalparagrafen kommer utökas till att ”främja jämställda och jämlika 

levnadsvillkor”.  

 Stärker socialtjänstens mål och inriktning: ”socialtjänsten ska ha ett förebyggande 

perspektiv och inriktas på att vara lätt tillgänglig”.  

 Nytt krav på att kommunen ska planera sina insatser för enskilda, särskilt beakta 

behovet av tidiga och förebyggande insatser. Vid behov samverka med regionen, 

andra samhällsorgan och organisationer.  
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 Skärper skrivningarna gällande kvalitet och uppföljning.  

 Behov av översyn av professionens roll och beslutsordning – behöver utredas 

vidare.  

 Ny lag om socialtjänstdataregister – förslag att socialstyrelsen ska hämta in 

statistik med en automatiserad behandling av personuppgifter.  

 Insatser utan behovsprövning – komplement till nuvarande ordning med 

biståndsbeslut. Befogenhet för socialnämndens att besluta att en eller flera insatser 

kan tillhandahållas utan individuell behovsprövning. Skyldighet att informera om 

rätten att ansöka om bistånd. Omfattas av socialtjänstlagens krav på 

dokumentation. Skyldighet att informera om rätten att ansöka om bistånd. Insatser 

ska kunna tillhandahållas till den som fyllt 15 år, oberoende av vårdnadshavarens 

samtycke. (Omfattas ej: kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem, LVU, LVM, 

jourhem, stödboende, stadigvarande plats i särskilda boendeformer etc.) 

 Förtydligat barnperspektiv: barns rätt till information, försäkra sig om att barnen 

förstått informationen, om barnen inte vill framföra sina åsikter ska detta 

respekteras. Barn får höras utan vårdnadshavares samtycke och utan att 

vårdnadshavare är närvarande under förhandsbedömningen. Arbeta för att 

placerade barn ges möjlighet till kontakt med föräldrar, syskon och andra 

närstående. Tiden för uppföljning av ett barns situation förlängs till sex månader.  

 Ny lag föreslås införas 1 januari 2023. Beredning pågår, ”första proposition” 

någon gång under 2022. 

 

Beslut: Inget beslut i frågan 

 

3. RPO uppdrag, handlingsplan 2022 

Kort dragning av hemsidan: www.sydostrasjukvardsregionen.se och uppdraget för  

samtliga regionala programområden. Viktigt att se handlingsplanen 2022 som ett 

levande dokument som kan revideras vid behov.  

 

Breakoutrooms i 10 min med diskussionsfrågor kring handlingsplanen 2022.  

sammanfattning av diskussion:  

 Småjusteringar till nästa år, bra dokument. Mer kommunperspektiv nästa år. 

Huvudfokus måste vara VIP och vårdförlopp, Socialtjänstlagen, 

Samsjuklighetsutredningen och kopplingen till nära vård. Kommun AU kunde 

hjälpa till att formulera om handlingsplanen till att innehålla ett tydligare 

kommunfokus. Hur hittar vi formerna för att hitta våra olika behov – region, 

kommun, geografiska avstånd – borde resultera i samordning kring ev 

upphandling.  

Beslut/att göra: Att anta handlingsplan 2022. Maria publicerar på hemsidan.  

 

 

 

http://www.sydostrasjukvardsregionen.se/
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4. Övriga frågor  
- Samsjuklighetsutredningen/förslagen har publicerats. Viktigt att RPO bevakar och är 

aktiva i frågorna rörande denna utredning och förslag.  

- Årshjul 2022 tas upp för beslut.  

- Florence Eddyson Hägg tackas av. Hon lämnar sin roll som psykiatridirektör för 

Region Kalmar län, RPO ledamot och NPO ledamot. Bjarne Olinder, RÖ, tar över som 

NPO ledamot för sydöstra sjukvårdsregionen. Ulrika Rosenqvist, RKL, blir tf 

psykiatridirektör.  

Beslut: Ha samsjuklighetsutredningen som stående punkt under 2022 på AU/RPO 

 möten. Att anta årshjulet för 2022. Maria skickar ut mötesförfrågningar för hela 2022.  
 

Vid anteckningarna, 

 

Maria Minich Karlsson 

Processtöd RPO psykisk hälsa 


