
Minnesanteckningar styrgrupp etableringsprojekt RCPH 171011. 
 

 

1. Samtliga deltog förutom Lena Hallqvist som hade förhinder. 
 
 

2. Mats B redovisade bakgrund och en kort tillbakablick. 
 
 

3. Genomgång av projektdirektiv med justeringar enligt nedan: 
 
- Förtydligande under p. 1.2 att ”utgångspunkten är användarnas och målgruppernas 

behov” 
- Tidplanen justeras med föreslagen slutrapport i april. Dessutom med tillägget att 

tidplanen kan komma att behöva justeras ytterligare. 

 

4. Diskussion om rekrytering av projektledning. 
 
- En huvudansvarig projektledare rekryteras och efter förslag till projektplan tas ställning 

av styrgruppen om och i så fall vilka ytterligare resurser som behövs. 
 

- Projektledaren måste ha djup och bred kunskap om hur såväl landsting som kommunal 
verksamhet avseende behovsområdet psykisk hälsa fungerar. Vidare måste denne ha 
stor erfarenhet av att leda projekt och erfarenhet av samverkan/samarbete med 
patient-brukare och anhöriga och motsvarande organisationer. Ytterligare 
önskvärda kompetenser är ett aktuella nätverk inom området och sakkunskaper inom 
området psykisk hälsa.  
 

- Vi beslutar att Mats förser styrgruppen medlemmar med ett kortfattat skriftligt underlag 
som översiktligt beskriver uppdraget och kriterier för projektledaren. Materialet skickas 
ut till styrgruppen som ”inventerar” i sina respektive organisationer och återkommer 
med förslag till Mats senast 20/10. Därefter kontaktar Mats de som är aktuella och för 
en dialog om uppdrag, intresse och praktiska möjligheter att ta på sig uppdraget. 
Därefter informerar Mats styrgruppen per mail om läget. 

 
 

 
5. Övriga frågor  

 
- Torbjörn Olofsson undrar över de praktiska förutsättningarna för 

brukarrepresentanternas medverkan. Styrgruppen är överens om att den frågan ska 
klaras ut. Mats är inbjuden till ett möte med brukarrörelsen den 7/11 och då kan frågan 
behandlas. 



- Vi diskuterar hur information från projektet kan vidareförmedlas. Mats har klara kanaler 
till landstingen/regionerna och ansvarar för det. Kontaktpersonerna har motsvarande 
kanaler till kommunerna och tar ansvar för den delen. Mats återkommer med material 
till information. 
 
 
 
 

6. Nästa möte. 
 
- Det kommer att bli svårt att synkronisera alla deltagares kalendrar varför Mats helt 

enkelt kallar till nästa möte och de som inte har förhinder deltar. 
- Vi kommer framtill att ett lämpligt tillfälle att ha nytt styrgruppsmöte är när 

projektledaren har fått uppdraget och gjort en första skiss på projektplanen. 


