
 
 
 

 

 
 
 

 
Brukar- och Anhörigrådet i SÖSK  

          Sammanträdesprotokoll 2019-09-24 
 
Plats och tid Rum 303, Social Omsorg, Ystad kl 9,30-12 
 
Närvarande Brukar-  Benny Grönberg, OCD förbundet 
och Anhörigorganisationerna Helene Jörgensen, RSMH Österlen 
 Marie Sjögren, RSMH Österlen 
 Stephanie Brown, SHEDO 
 Gustaf Liljekvist, Anhörig Skåne 
 
Närvarande Socialpsykiatrin Sofia Spetz, Simrishamn 
 Anders Nilsson, Sjöbo med praktikant Isak 
 Erika Andersson, Ystad  
    
Närvarande Psykiatri Skåne Pia Ståhlbrand, Vuxenpsykiatrin, Ystad   

         Susanne Malmberg, Vuxenpsykiatrin heldygn, Kristianstad 
 

BISAM Maria Samuelsson 
ISAM Sydost Marie Gassne 
Utvecklingsledare Micael von Wowern 

 
Ej närvarande  Attention, Autism, SPES, IFS, IFP, Vuxenpsykiatrin i 

Simrishamn. Socialpsykiatrin Tomelilla, Socialpsykiatrin 
Skurup 
 

  
 
Underskrift, BISAM ……………………………… 
 Maria Samuelsson 
 
Underskrift, ISAM ……………………………… 
 Marie Gassne 
 



Sida 2 av 3 

Brukar- och Anhörigrådet  
  
  

 
Vid Förmötet 29 augusti beslöts att frångå ordinarie dagordning på Brukar- och 
Anhörigrådet 24 september och istället fokuserar på att ha grupparbete kring Brukar- 
och Anhörigrådets betydelse och vad det är vi behöver i sydöst för att samverkan och 
aktiviteter rörande brukarinflytandet ska ske också i verkliga livet och inte bara i 
mötesrummen. 

 
BISAM inledde med ovan förklaring och en presentationsrunda gjordes. BISAM 
förklarade att vi behöver uppnå Samsyn kring inflytandearbetet och berörda 
grupper/parter. 
 

    ISAM beskrev bakgrunden med hjälp av Utvecklingsledaren - från Brukar- och      
    Anhörigrådets uppkomst före det att Samverkansöverenskommelsen skrevs 2008. 
 

Innehåll? 
Deltagare? 
Beslutsrätt? 
Information? 
Aktiviteter? 
 

 Behövs ett Brukar- och Anhörigråd? 

 Hur ska isåfall BoA utformas framöver? 

 Sammanfattningar från grupperna om sina diskussioner: 

 BoA finnas kvar på denna nivå med konkreta frågor från förmöte. 

 BoA fungera som påtryckare utifrån Inflytandeplanen (ex Peer Support, 
brukarrevisioner mm) 

 Inflytandeplanen bas för mötets innehåll 

 BoA behövs med ”inflytandeperspektiv” ta tillvara goda exempel, vara stöd 
för varandra 

 Viktigt med närvaro, rätt innehåll (konkreta aktiviteter) 

 Tydlighet, ”nufrågor”, prioritera viktigaste frågorna utifrån de behov som 
finns 

 Struktur: mål, aktiviteter, utvärdering, vem som gör vad 

 Använda Styrgruppen aktivare. 

 Bolla frågan till Styrgruppen om BoAs vara eller icke vara. 
 
Några nyheter från verksamheterna lyftes: 
 
Heldygnsvården Kristianstad: Brist på sjuksköterskor och vårdplatser. Avdelning 
3a är tänkt att öppna igen efter sommaren. Återhämtningsgrupper bildad på 2:an 
och även andra avdelningar är på G. Personcentrerad vård och patientsäkerhet 
bland annat med enhetligt rapporteringssystem håller på att utvecklas. Peer 
Support anställd på prov i Hässleholm. 
 
Ystad Psykiatri: Brukarrevision planerad till hösten. Stor läkarbrist i dagsläget och 
därför uppfylls inte vårdgarantin. Hyrläkarstop i psykiatrin. Något bättre 
läkarsituation i Simrishamn just nu. Patientsäkerhet och likvärdig vård viktigt. 
 
RSMH Österlen: Ny styrelse. Har cyklat dressin, vandrat, har ny folder. Kommer 
utbilda några medlemmar till cirkelledare i Digitalisering, lära ny teknik. Detta kan 
fler målgrupper/föreningar/verksamheter kanske ta del av framöver. 
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Information om Skåneveckan 
BISAM och ISAM informerade om veckans aktiviteter. 

 

Konkret förslag om Brukar- och Anhörigrådet till Styrgruppen  
Utifrån dagens samtal om BoA framöver ställer BISAM och ISAM samman ett 
förslag till Reglemente som delges BoA. På BoA-mötet 26 november går vi 
igenom förslaget och fastställer det slutgiltiga och lämnar vidare till Styrgruppen att 
besluta inför 2020. 
 
Revidera reglementet för Brukar och Anhörigrådet. 
Kort genomgång kring vad som reviderades 2017. Diskussion förs kring vilka som 
ska medverka i BoA framöver: 

 Personliga ombud 

 Kompetensgruppen 

 Styrgruppen 

 Anhörigkonsulenterna  

 Primärvården med flera?  
 

Det poängteras att Primärvården bör vara med, inte bara bjudas in ibland. Vi 
behöver ha med hela vårdkedjan för att också kunna påverka. BISAM tar detta 
vidare till samverkansmöte.  
 
Alla ska fundera kring ny struktur för Brukar- och Anhörigrådet och detta gås 
igenom på SAMSAS-dagen 26 november på Byavången, Tomelilla. Den dagen 
inleds med Brukar- och Anhörigråd där Reglementet ska fastställas och därefter 
hålls Återhämtningsutbildning. 
 
 

 
 

 

 


