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Mötesanteckningar RPO psykisk hälsa 

Gemensamt möte regionerna och kommunerna i Sydöstra 

 

Datum 2022-11-17 

Plats Digitalt möte 

Tid 8:30-12 

  

Närvarande   

Tomas Kristiansson    RKL, ordförande 

Mats Petersson   RKL 

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 

Marit Gustafsson   RJL 

Mattias Vejklint   Kommunal utveckling Jönköping 

Jenny Olofsson   RJL, processtöd 

Bjarne Olinder   RÖ 

Marita Ström   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 

Yvonne Thilander   Norrköpings kommun 

Elisabet Andersson   Gnosjö kommun 

Ioana Petersson   RJL 
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1. Mötets inledning 

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

Genomgång av föregående minnesanteckningar.  

Information ifrån Jenny Olofsson: Strategiskt möte ska ske mellan Mats, Ulf, Bjarne 

och socialcheferna.  

Bjarne informerade att Jörgen Bergström, RÖ, blir ny ordförande i RPO psykisk hälsa 

från och med 2023.  

 

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  

• Nationella riktlinjer adhd/autism  

 

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.  

• Vårdförlopp självskada  

• Vårdförlopp depression (vuxna) 
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• Utkast nationell strategi psykisk hälsa och suicidprevention 

3. Nationell information 

 

 NPO 

 Bjarne redovisar ifrån NPO mötet, bifogas minnesanteckningarna. 

 

 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: Nominering är inskickad ifrån Region Östergötland.  

 

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.  

 

- Överenskommelse stimulansmedel ej klart. Summan är ca detsamma.  

- Narkotikautredningen, slutbetänkande hösten 2023.  

- Dragning av Anders Printz och samsjuklighetsutredningen 

- Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention – 26 myndigheter. 

Dialoger kommer genomföras med regioner/kommuner 2023.  

- Socialstyrelsen planerar en LARO-konferens  

- Presentation om spelberoende och kopplingen psykisk ohälsa, suicid.  

 

Beslut/att göra:  

 

3. Handlingsplan RPO 
 

Visning och diskussion kring ny handlingsplan och struktur för redovisning. Word-

dokument och skriftlig årsrapport kommer tas bort from 2023. Översiktsbild och 

kompletterande bilder med resultat och utmaningar kommer finnas med i mallen. RPO 

ska varje sammanträde ta upp handlingsplanen och arbeta mer aktivt med aktiviteterna. 

RPO är fria att revidera handlingsplanen vid behov. Ordförande presenterar 

handlingsplanen och arbetet i RPO vid varje kunskapsråd, i övrigt kommer ingen 

skriftlig redovisning att ske.  

 

Diskussion kring vikten av att arbeta med RPO primärvård kopplat till 

samsjuklighetsutredningen och aktiviteterna kopplat till denna.  

Diskussion kring vikten att ha med arbetet med NR adhd/autism under den 

gemensamma handlingsplanen.  

 

Beslut/att göra: RPO godkänner preliminär handlingsplan.  
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Tas upp för vidare diskussion på nästa AU möte 28/11. Revidering kommer ske när 

strategiskt möte ägt rum mellan socialchefer och direktörer.  

 

4. Ny uppdragsbeskrivning kontaktpersonsuppdrag 
 
Beslut/att göra: 

RPO godkänner ny uppdragsbeskrivning. 

Tas upp på nästa AU-möte för fortsatt diskussion och översyn av bemanningen i 

nuvarande RAG-grupper.  

 

5. Nationella riktlinjer adhd/autism 

Jörgen presenterar remissvar.  

 

Beslut: RPO godkänner gemensamt remissvar.  

Slut på gemensamt möte 

6. Strukturerad vårddokumentation 
 
Inbjudna gäster: Emma Södergren och Emma Övelius från Lumell.  

 

Lumell presenterar förstudien kring strukturerad vårddokumentation. Bifogas 

anteckningarna.  

 

7. Nya uppdragsbeskrivningar RAG 
 
RAG Cosmic och RAG Kompetensförsörjning ska bestå. RAG Cosmic kan behöva 

namnas på ett sätt som bättre anger innehåll.  

 

När det gäller RAG Cosmic bör en given del vara att bevaka och vara aktiva i den 

nationella processen med Förstudie strukturerad vårddokumentation.  

 

Psykiatricheferna från respektive län är redo att bemanna RAG 

Kompetensförsörjning med respektive HR chef, finns även tankar om att därutöver 

bemanna med verksamhetschef.  

 

När det gäller att forma ett uppdrag så kan B-K Knutssons erfarenheter och råd om 

fortsatt uppdrag för gruppen lyssnas in. Tidigare uppdragsbeskrivning kan ge 

uppslag. På mötet lämnas inte några andra uppslag till uppdragsbeskrivning in. 

Jörgen välkomnar alla att maila in tankar kring vad ett uppdrag förslagsvis kan vara.  

 

Beslut:  

Uppföljning vid AU 28/11.  

Vid anteckningarna, Maria Minich Karlsson 

Processtöd RPO psykisk hälsa 


