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Mötesanteckningar RPO psykisk hälsa 

Specialistpsykiatrin 

 

Datum 2021-11-30 

Plats Video, Zoom 

Tid:  10:30-12 

  

Närvarande 

Tomas Kristiansson,    RKL, ordförande 

Christian Jansson   RKL 

Sofia Velinder   RKL 

Florence Eddyson Hägg  RKL 

Maria Minich Karlsson   RKL, processtöd 

Ulf Grahnat   RJL 

Bo-Kenneth Knutsson   RJL 

Åsa Melkersson   RJL 

Marita Holm Löv   RJL 

Jenny Olofsson   RJL, processtöd 

Bjarne Olinder   RÖ 

Karin Mossberg   RÖ 

Marita Ström   RÖ 

Åsa Lundberg   RÖ 

Eva-Lena Fredriksson   RÖ, processtöd 

 

Frånvarande:  

Marit Gustafsson   RJL 

Ioana Petersson   RJL 

 

1. Inledning och föregående minnesanteckningar 

Inledning och genomgång av föregående minnesanteckningar. 

 

Beslut: Minnesanteckningarna läggs till handlingarna 

2. Nivåstrukturering 

Ulf informerar att det finns resonemang ifrån nationell nivå kring önskan om ett 

sjukvårdsregionalt resonemang om nivåstrukturering. I mars eller maj kommer det blir 

klart om de enheter som ansökt om HSV. Medskick ifrån nationellt håll: Vad behöver 

sjukvårdsregionerna själva göra innan det blir aktuellt med en HSV-enhet? Behövs en 

samsyn nationellt om tillgängligheten.  
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Jönköping: I Jönköping har frågan lyfts till MLA - läkargruppen. Marit Gustavsson och 

Robin Kihlbaum har lyfta frågan vidare. Finns en planering för att ta upp frågan på ett 

LUP.  Finns ett område där det finns en nivå-strukturering – rättspsykiatrin. Finns en 

önskan att detta samarbete mer tydligt klassas som en nivåstrukturering. Det handlar om 

ekonomi, kvalité och underlag och fyller många kriterier vad gäller nivåstrukturering.  

Nivåstrukturering – vore väldigt intressant att kunna arbeta med resurscentra i form av 

kunskaper och kompetenser hos personal i olika verksamheter. Kan vi identifiera 

områden där vi är långt framme och har mycket kompetenser? Svårt att gå andra vägen 

och rekrytera – istället vända på resonemanget: Vad är de andra länen bra på? Och hur 

skulle detta kunna utvecklas i hela sjukvårdsregionen? Vi har idag överenskommelser 

om Rättspsykiatri och könsdysfori – överenskommelser om att alla inte jobbar med allt 

inom sydöstra.  

Kalmar: Vid komplexa ärenden kan det vara svårt att veta vem som ex läkaren kan 

kontakta – en kartläggning om vem som kan kontaktas när, vore ett första steg.  

Östergötland: Konsultativa roller gällande komplicerade ärenden – hela vårdkedjan. 

Mer tveksamma med att bryta ned specialiserade behandlingar.  

Beslut; hur går vi vidare: Materialet samlas ihop och tas upp på kommande AU 13/12.  

2. Tillgänglighet 

Florence, Ulf och Bjarne föredrar punkten. RPO AU har gett i uppdrag till en 

representant i varje region gällande tillgängligheten i sydöstra, att titta på en 

uppdragsbeskrivning. Uppdragsbeskrivningen har varit uppe på AU och kommer 

justeras minimalt inför start av arbetsgruppen.  

Beslut: Uppdragsbeskrivningen följs upp i AU. Arbetsgruppen påbörjar sitt arbete och 

rapporterar till AU samt RPO. Arbetsgruppen kallas till AU under våren.  
 

3. Psykiatrin i siffror 

Kalmar: Lägst antal distanskontakter av totalt antal besök. Rutin att gå igenom 

manuellt alla tvångsåtgärder varje kvartal med ekonom, verksamhetsutvecklare, chef.  

 

Östergötland: Siffror som avviker: Vårdplatser per 100 000: riket 35, RÖ ligger på 

21.8. Det är även fler andel individer som har kontakt med specialistpsykiatrin än riket.  

 

Jönköping: Tvångsvård per 100 000 invånare: 5-6%: beror på dubbelregistreringar, 

vården inleds på en klinik och överförs till annan klinik leder till dubbelregistreringar. 

Ökning av ÖPT.  
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4. METIS 

Kort genomgång av METIS avtalet som godkänns av RPO.  

Beslut: att godkänna reviderat METIS-avtal. Maria skickar avtalet till Micael Edblom                     

RJL, Ulrika Rosenqvist RKL och Bjarne Olinder RÖ.  

  

 

Vid anteckningarna, 

 

Maria Minich Karlsson 

Processtöd RPO psykisk hälsa 


