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Mötesanteckningar RPO psykisk hälsa 

Gemensamt möte regionerna och kommunerna i Sydöstra 

 

Datum 2022-09-21 

Plats Fysiskt möte, nya psykiatrihuset Kalmar 

Tid 21-22/9 lunch-lunch 

  

Närvarande   

Tomas Kristiansson    RKL, ordförande 

Ulrika Rosenqvist   RKL 

Christian Jansson   RKL  

Sanna Karlsson   RKL 

Maria Minich Karlsson   RKL, processtöd 

Ulf Grahnat   RJL 

Helena Fager   RJL 

Marita Holm Löv   RJL 

Åsa Melkersson   RJL 

Mattias Vejklint   Kommunal utveckling Jönköping 

Jenny Olofsson   RJL, processtöd 

Bjarne Olinder   RÖ 

Carina Ranius   RÖ 

Anida Elik   RÖ 

Daniel Nahlbom   RÖ 

Ingela Björklund   RÖ 

Jörgen Bergström   RÖ, processtöd 

Victoria Häggerud   Kalmar kommun 

Sofia Ludvigsson   Utv ledare Kommunförbundet Kalmar län 

Maria Branzell Hermelin  Östergötlands län kommuner 

Mattias Vejklint   Kommunal utveckling Jönköping 

 

Frånvarande 

Mats Petersson   RKL 

Yvonne Thilander   Norrköpings kommun 

Elisabet Andersson   Gnosjö kommun 

Marita Ström   RÖ 

Ioana Petersson   RJL 

Marit Gustafsson   RJL 
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1. Mötets inledning 

Presentationsrunda. Vi hälsar nya ledamöter välkomna till RPO psykisk hälsa.  

Genomgång av föregående minnesanteckningar.  

 

Beslut: Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.  

 

2. Uppdrag, årshjul, remisser - information 

Genomgång av RPO uppdrag, årshjul och kunskapsråd. Genomgång av kommande 

remisser under hösten 2022 och pågående remissdialoger.   

Aktuella remisser region och kommun  

• Vårdförlopp ångest/depression Översiktsbild och inbokade remissdialoger är klara 

att skickas ut. Bifogas anteckningarna.  

• Vårdförlopp självskada Översiktsbild och inbokade remissdialoger är färdiga men 

vi har inte fått nationellt fastställande av remissdatum ännu.  

 

Kommande remisser region och kommun:  

• Slutbetänkande samsjuklighetsreformen Slutbetänkande samsjuklighetsreformen 

inkl tvångslagstiftning 31/1 2023.  

• En svensk narkotikapolitik Dir 2022:24 Berör bland annat samverkan och flöden 

mellan socialtjänst och  region. Ett delbetänkande gällande om andra yrkesgrupper 

än hälso-och sjukvårdspersonal ska kunna ge Naloxon kommer den 14/10. 

• Nationella riktlinjer adhd/autism Processöversikt med dialoger är klara. Bifogas 

anteckningarna.  

 

3. Uppföljning av tidigare beslutade punkter 

Delat beslutsfattande 

Jenny Olofsson informerar om delat beslutsfattande.  

 

Baskurs missbruk 

Mattias informerar och visar upplägget för Jönköpings baskurs missbruk/beroende.  

 

Nationella riktlinjer adhd/autism 

Jörgen visar processen för NR adhd/autism. Bifogas anteckningarna. Jörgen 

poängterar att region och kommun utser representanter som kommer delta i 

remissdialogen och som kommer formulera remissvar. Jörgen är den som ansvarar 

för att foga samman till ett samlat remissvar. Kunskapsseminarium äger rum 7 
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november 9-12, digitalt. RPO poängterar vikten av att det finns representation ifrån 

primärvården och barnhälsovården med i arbetet med de nationella riktlinjerna.  

 

METIS 

Staffan Hägg, RJL, är ny representant ifrån sydöstra in i METIS kansliets styrgrupp.  

 

Beslut: Varje län tar med sig frågan om gemensam baskurs missbruk till 

hemregionen för fortsatt diskussion. Är upplägget något vi ska satsa på gemensamt i 

sydöstra? 

Tomas och Jörgen tar en ny kontakt med RPO primärvård avseende deltagande i 

remissprocess för NR adhd/autism.  

 

2. Information om nya psykiatrihuset inkl rundgång 

Ulrika Rosenqvist visar en presentation om tankarna bakom byggnationen av nya 

psykiatrihuset inkl rundvandring.  

 

3. Nationell information 

 

 NPO 

 Bjarne redovisar ifrån NPO mötet, bifogas minnesanteckningarna. 

- Förstudie runt gemensamt arbete med strukturerad dokumentation inom 

specialistpsykiatrin. Intresse finns att bjuda ner konsultföretaget till nästa RPO 

sammanträde 17/11.  

 

 Nätverk för ledning och styrning (SKR) 

Ulf drar information ifrån nätverksmötet, bifogas minnesanteckningarna. Ulf sitter 

även med i AU för nätverket och ber RPO skicka med synpunkter, förslag på punkter 

till honom.  

 

NAG 

• NAG Schizofreni: Mattias informerar om lanseringskonferens vårdförlopp 

schizofreni.  Lanseringskonferens av personcentrerat vårdförlopp schizofreni • Vårdgivare 

Region Örebro län (regionorebrolan.se) 
 

BIRK – beroende i region och kommun (SKR) 

Jörgen drar kort om BIRK nätverksmötet. Anteckningar kommer skickas ut med 

minnesanteckningarna inkl kortare sammanfattning för lättare spridning.  

 

Beslut/att göra:  

Ulf ombesörjer att bjuda in konsultföretag gällande strukturerad vårdinformation till 

nästa RPO sammanträde 17/11. 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/kalender/lanseringskonferens-av-personcentrerat-vardforlopp-schizofreni/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/kalender/lanseringskonferens-av-personcentrerat-vardforlopp-schizofreni/
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4. Tankar för dagen 
 

Mattias och Bjarne inleder samtal kring minnena många av oss har av Ing-Marie  

Wieselgren. Vi tittar på filmen med henne på vår lanseringssida: Kunskapsstyrning i 

Sydöstra sjukvårdsregionen - Lansering VIP Sydöstra sjukvårdsregionen (lanseringvipsydostra.se) 

 

Ing-Marie brann för arbetet kring psykisk hälsa, kraftsamling psykisk hälsa, vård-och 

insatsprogram och att kommuner och regioner ska samlas för att tillsammans verka för 

invånarna. Hon lämnar efter sig ett stort tomrum. Vi pratar om vikten av att ha med oss 

hennes tankar och visdomsord när vi nu ska formulera en ny handlingsplan för 

nästkommande år.  

 

 

5. Handlingsplan 2023 

Jörgen och Maria informerar om tänkt arbete med handlingsplan för RPO. Processtöd 

för kunskapsråden har fått i uppdrag av RSL stab/AU att ta fram ett nytt förslag för hur 

arbetet med handlingsplan och årsrapport ska fortlöpa. Förslaget som RSL är positiva 

till, är att avveckla den skriftliga handlingsplanen (word-dokumentet) samt den 

skriftliga (worddokumentet) årsrapport. Istället ska översiktsbilden för RPO/RSG 

utvecklas och användas som uppföljning vid möten. RPO är fria att själva lägga till fler 

bilder, diagram och även skriva skriftliga handlingsplaner om så önskas. Inget krav 

kommer finnas på inrapportering/inskick till RSL.  

 

Årsrapport för 2022 kommer att skickas in till RSL i vanlig ordning. Ny struktur börjar 

gälla 2023.  

 

RPO får se tilltänkt ny översiktsbild och delas sedan in i grupper för arbete kring ny 

handlingsplan.  

Exempel/sammanfattning 

• Se över samtliga grupperingar: RAG kopplat till VIP:arna samt de RAG som RPO 

skapat. Vem sitter i vilken grupp och hur ska uppdragen se ut? Ska RAG:arna kopplat 

till VIP finnas var? 

• Jobba mer med våra RSG. Vem kan skicka beställningar/uppdrag till dem? 

• Jobba mer med korta uppdrag/aktiviteter till arbetsgrupperna, en fråga/aktivitet i taget.  

• Jobba mer övergripande med tillgänglighet, lära oss av varandra, ta del av varandras 

resultat och projekt.  

• Inkludera BUP mer framöver.  

• Nogsamhet att skapa aktiviteter där kommunsamverkan involveras. Vart i 

gränslandet/samverkan mellan region och kommun finns behov och möjlighet till 

samverkan/gemensamt arbete i sydöstra? 

• Nya områden skulle kunna vara: kriminalitet, suicidalitet/suicidprevention, självvald 

inläggning.  

https://www.lanseringvipsydostra.se/kunskapsstyrning-i-sydostra-sjukvardregionen/
https://www.lanseringvipsydostra.se/kunskapsstyrning-i-sydostra-sjukvardregionen/
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Beslut/att göra: 

Processtöd arbetar vidare med handlingsplan 2023 och återkopplar till AU samt vid 

nästa sammanträde. 

 

Bevakning sker av när de nationella målen fastställs för NPO psykisk hälsa.  

 

Nästa möte: 17/11, 8:30-12.  

 

Vid anteckningarna, 

Maria Minich Karlsson 

Processtöd RPO psykisk hälsa 


