
 
 

Minnesanteckningar från Uppdragsgrupp Psykisk 
hälsa 2022-06-08 
Tid:  10,00-11,00 

Plats:  Via Teams  

Omfattning: 23- 30 

Närvarande 

Charlotte Bliesener Falkenström Närvårdskontoret   

Irja Forsman    Brukarrepresentant  

Magnus Skog   Psykiatrin SÄS  

Sandra Larewall   Kommunerna  

Ingela Sunneskär   Närvårdskontoret (sekreterare)  

Frånvarade  

Per-Anders Börjesson   Primärvården  

Sven Gardell   Polisen 

 
 

23. Mötets öppnande 

Charlotte öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

24. Föregående anteckningar  

Föregående anteckningar gick igenom och lades till handlingarna.  

 

25. Workshop   

Workshop kommer att bli av i höst och planering pågår. Frågor diskuterades. 

Inbjudan och upplägg samt aktivitetsplan ska göras. 

 

Beslut: Charlotte B Falkenström och Ingela Sunneskär ansvarar för att ta fram 

ett förslag till inbjudan och upplägg till workshop.  

 

26. Dialog om frågor och innehåll till workshop  

- Kunskap  

- Dialogformer 

- Samsyn 

- Skapa trygghet, stöd och råd i vardagen och dess hantering 

- Självskadebeteende  

- Förväntningar på slutenvårdinläggning och vad finns i stället  

- Sociala sammanhang 

- Gråzoner, identifiera gapet och bedömning av vård/ slutenvård 

- Bygga tillit 

- Hitta mellanrummen 

- Kognitiva utmaningar 



 
 

- Tilläggsuppdrag om personer med kognitiv svikt, begåvningssvaga, 

utvecklingsstörda, autism, utåtagerande personer mm 

- Härbärgera ångest  

- Konsultationstid 

- Habiliteringens roll och ansvar 

- Digitala möten/ konsultationer 

- Målgrupper (som ändras över tid, hur hänger vi med ang uppdrag) 

- Primärvårdens roll och ansvar  

- Patient- case  

- Jämlik vård och omsorg  

- Brukarperspektiv  

- Samverkansavtal/ samsjuklighetsutredning påverkan på arbetet  

 

Beslut: Charlotte B Falkenström kontaktar Habiliteringen för att få sammanhang 

i processen om de personer som har kognitiv svikt, autism osv. Eftersom 

psykiatrin inte har uppdrag för dessa patientgrupper.  

 

27. Målgrupp för workshop  

Bra att läkare deltar från psykiatrin, eftersom vårdnivå och ansvarsgränser är 

viktiga delar att föra dialog om.  

 

Beslut: Vi mejlar dokument, utkast på inbjudan och frågeställning till varandra 

under sommaren tills nästa möte sker, för att få fart på processen.   

Funderar även vidare på vilka personer förutom uppdragsgruppen som ska delta 

i workshopen och att det är fördel att fler från verksamheterna ute deltar.  

 

28. Till nästa möte  

Utkast till inbjudan och upplägg för höstens workshop.  

 

29. Kommande mötestider 

19 augusti kl: 09,00-10,00 

 

30. Mötet avslutas 

 
 
Trevlig sommar önskas alla.  


