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Mötesanteckningar RPO psykisk hälsa 

Gemensamt möte regionerna och kommunerna i Sydöstra 

 

Datum 2022-03-11 

Plats Video, Zoom 

Tid 8:30-10:30 

  

Närvarande   

Tomas Kristiansson    RKL, ordförande 

Christian Jansson   RKL  

Sanna Karlsson   RKL 

Maria Minich Karlsson   RKL, processtöd 

Ulf Grahnat   RJL 

Bo-Kenneth Knutsson   RJL 

Jenny Olofsson   RJL, processtöd 

Bjarne Olinder   RÖ 

Marita Ström   RÖ 

Jörgen Bergström   RÖ, processtöd 

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 

Marita Holm Löv    RJL 

Karin Mossberg   RÖ 

Marit Gustafsson   RJL 

Åsa Melkersson   RJL 

Ulrika Rosenqvist   RKL 

 

Speciell gäst: Mia Nordlund, RJL 
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1. Mötets inledning 

Presentationsrunda. Genomgång av föregående minnesanteckningar.  

Genomgång av inskickade remissvar PAR, vårdförlopp schizofreni. Förslag att vi 

roterar ansvarsfördelning för att förjobba remissvar i sydöstra.  

Återkoppling: Arbetsgrupp är bildad i Kalmar län mellan BUP och socialtjänsten 

gällande barn med komplexa behov, ”intensiv öppenvårdsinsats”. Mer information kan 

ges på fysiska träffen 16/5.  

Beslut: Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.  

 

2. Nationell information 

 NPO 

 Bjarne redovisar ifrån NPO mötet 220211, bifogas minnesanteckningarna. 

- Det är beslutat om Nationella riktlinjer kring ätstörningar.   

- Patienter som begär omprövning av sina diagnoser 

- Vårdförlopp ångest/depression är på gång. Fokus på personcentrering 

genomgående. Remissversion släpps hösten 2022.  

- Vårdförlopp självskadebeteende är på gång.  

- ”Bättre beroendevård” – kommande kvalitetsregister som behöver prioriteras. Det 

inte kommer att bli direktöverföring från patientjournalen till Bättre beroendevård 

- Nationella riktlinjer ADHD/autism, workshop med socialstyrelsen 20/4 kl 10-15. 

Utvalda representanter per län i sydöstra. Inbjudan har även gått ut till RSS-

nätverket.  

 

 Nätverk för ledning och styrning 

 Förstudie om nationell strukturerad information – beslut om statliga medel.  

 METIS årsrapport klar.  

 Nätverk för internetbaserad psykiatri 

 Självvald inläggning 

 Överenskommelse statsbidrag -22 

 Samsjuklighetsutredningen – remissrunda pågår.  

 

NAG 

 NAG Schizofreni – sammanställning av remissvaren på vårdförloppet pågår.  

 NAG självskada: pensionsavgång med Charlotte Tebrell.  

Beslut ifrån AU: ersättare Mattias Holmqvist Larsson, RÖ 

 NAG ångest/depression: Breddat sökandet av NAG kommunal representant 

depression/ångest i de tre länen.  

 NAG/RAG möte: diskussion om behov att prata om och arbeta med 

implementering och önskemål om nationellt implementeringsstöd. Det var även 

diskussion om gemensam kompetensförsörjning – gemensamma 

utbildningssatsningar i Sydöstra. Processtöden tar med frågan in i RPO AU för 

vidare diskussion.  

 Yrkesresan – förstudie funktionshinderområdet är beslutad. Jönköping har fått 

uppdrag att göra en förstudie kring yrkesresa för missbruk/beroende. Östergötland 



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

har fått uppdrag att göra en förstudie kring äldre. Bra att detta följs upp på 

kommande RPO sammanträde.  

 

BIRK 

Anteckningar kommer skickas ut med minnesanteckningarna.  

 Vidareutveckling av texterna i VIP missbruk/beroende för ett mer fokus på 

ungdomar. Arbetsgrupp är tillsatt för detta.  

 Brukarundersökning missbruk, IFO, sex kommuner RJL, RKL, RÖ - 18 st av 38.  

 socialstyrelsen: material om äldre och alkohol, webbaserat material: socialtjänst, 

hemtjänst, hemsjukvård.  

 vägledning LVM hälso-och sjukvården,  

 Uppdrag att stödja ökat tillgängliggörande Naloxon: förlängt till mars 2024. 

reviderad ASI manual februari.  

 förstudie brukarinflytande missbruksvård "att ge ordet och lämna plats - 

kunskapsguiden- avslut augusti 22 

 

3. Handlingsplan 2022 

Jenny berättar att kommunerna vid en gemensam planeringsdag har arbetat ut 

”kommunlöften” utifrån de punkter i handlingsplanen där kommunerna vill utveckla 

skrivningarna. Den gemensamma implementeringsplanen för vård-och 

insatsprogrammen är beslutad 2020 i LGL, LGVO, REKO.  

 

Stödja spridning och implementering av nationella vård-och insatsprogram samt 

vårdförlopp inom psykisk hälsa 
Kommunlöfte; att erbjuda bästa möjliga vård och stöd utifrån tillgänglig kunskap 

samt individens behov, förutsättningar och delaktighet.  

 

Kompetensförsörjning 
Kommunlöfte; Att efter genomförd spridning och implementering höjt kunskapsnivån 

hos medarbetare som i sin tur leder till en bättre vård och omsorg för berörda 

målgrupper. 

 

Jörgen berättar om tankarna kring en GAP-analys i form av en enkätundersökning. 

Syftet är en kartläggning av länens förutsättningar och behov av gemensam 

kompetensförsörjning, kopplat både till vårdförlopp och vård-och insatsprogrammen.  

Bo-Kenneth informerar att RAG kompetensförsörjning är i en övergångsfas med 

medlemstapp och brist på kommunal representation.  

 

Beslut: RPO beslutar att GAP-analysen vore till stor gagn för det fortsatta arbetet. 

Handlingsplanen kompletteras med tilläggen från kommunerna. Jörgen rapporterar på 

kommande AU.  
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4. Delat beslutsfattande 

Mia Nordlund, adjungerad ifrån kommunal utveckling, har en presentation om delat 

beslutsfattande tillsammans med processtöd Jenny Olofsson, kommunal utveckling.  

Delat beslutsfattande är en metod för att de involverade ska ta beslut gemensamt om 

individens vård och omsorg samt dela all relevant information. Mia presenterar ett 

erbjudande ifrån forskare om personalutbildning och material för att koppla delat 

beslutsfattande och SIP.  

Beslut/att göra: Upp på dagordning på kommande AU. Jenny skickar ut 

kompletterande, konkretiserande information om erbjudandet. Utvecklingsledare 

ansvarar för att dra detta i våra respektive strukturer: LGL, LGVO, REKO.   

 

5. Samsjuklighetsutredningen/reformen  
Kort dragning om pågående remissprocess om samsjuklighetsreformen. Uppskattat 

forum och delande av erfarenheter och kunskaper mellan kommuner och regionerna i 

sydöstra.  

Beslut/att göra: Maria skickar ut inbjudan till SKR:s remisskonferens till RPO.  
 

Vid anteckningarna, 

 

Maria Minich Karlsson 

Processtöd RPO psykisk hälsa 


