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Vadstena 2020-09-28 

 

 Hösten 2020 är här med hög och klar luft. Solen värmer fortfarande och trädens gröna blad 

förändras i måttlig takt till glödande färger. En höst som ter sig så där vackert som vanligt men ändå 

befinner vi oss i en förunderlig värld.  Vårens pandemiutbrott är fortfarande aktuell och fyller våra 

dagar med prognoser och nya riktlinjer över hur vi ska leva, förhålla oss och agera. Pandemin 

påverkar oss på många plan, i många beslut och i de flesta situationer. 

 Styrgruppen för NätRom, med hänvisning från myndigheter, håller ut och håller i. Under året har 

styrgruppsmöten genomförts med samma kontinuitet som tidigare. Vi följer agendan, för samma 

strategiska diskussioner och planerar för NätRoms arbete framåt.  Vi arbetar för att rättspsykiatrisk 

omvårdnad ska utvecklas i hela landet och omvärldsbevakning sker kontinuerligt  av nationell och 

internationell utveckling. Det enda som egentligen skiljer från förr är att vi inte ses fysiskt, vi ses 

digitalt, och det går bra.  

 Ett av NätRoms syften är att verka för kunskapsöverföring av rättspsykiatrisk omvårdnad genom de 

årliga konferenser som ges där erfarenhetsutbyte sker mellan yrkesverksamma. I rådande stund är 

inte konferenser möjliga att genomföra och som alla vet fick den välplanerade konferens som skulle 

ges i Växjö våren 2020 ställas in. Diskussion fördes att skjuta fram konferensen till våren 2021 med 

samma innehåll och program men som läget ser ut just nu kan det bli svårt att genomföra konferens i 

Växjö till våren. Styrgruppen har nu beslutat  att skjuta fram planeringen till hösten 2021 och göra ett 

nytt försök då.  

 Detta innebär att det dröjer ännu en tid innan en konferens kan genomföras och vi åter kan ses, 

lyssna på intressanta föreläsningar, föra utvecklande diskussioner och förkovra oss i rättspsykiatrisk 

omvårdnad.  Vi håller i och håller ut och från styrgruppen vill vi hälsa till er alla att vi jobbar med hög 

ambition att arrangera en digital aktivitet under våren och som höst- o vinteraktivitet finns på 

hemsidan en upprättad artikelsammanställning med intressant läsning att ta del av. Så håll utkik! 

Håll i och håll ut, tvätta händerna och var rädda om varandra.  

 

STYRGRUPPEN FÖR NÄTROM 
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