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Brukar och anhörigrådet i SÖSK
Sammanträdesprotokoll 2018-03-20
Plats och tid

Närvarande Brukaroch anhörigorganisationerna

Löderupssalen, Nya Rådhuset, Ystad Kommun
Klockan 14:00-16:30

Sigbrit Emilson, IFS Skåne
Marie Sjögren, RSMH Österlen
Håkan Helgesson, RSMH Österlen
Benny Grönberg, OCD
Gustav Liljekvist, Anhörig Skåne

Närvarande Socialpsykiatrin

Josefin Schoug, Ystad
Anki Hildmar, Tomelilla
Sofia Spetz, ersätter Anki Pettersson, Simrishamn

Närvarande Psykiatri Skåne

Marie Gassne, ISAM, Sydost
Elna Jellvi, Vuxenpsykiatrin, Ystad
Annika Håkansson, BUP

Närvarande Sydöst

Maria Samuelsson, BISAM
Ewa Jönsson, BISAM
Micael von Wowern, Utvecklingsledare

Ej närvarande

Anna Hull, Attention
James Brocka, Attention
Barbara Holmberg, Autism
Carl-Axel Wildt, Anhörig Skåne
Per Torell, IFP
Liselott Nilsson, IFS
Nina Lingärde, Vuxenpsykiatrin, Simrishamn
Anders Nilsson, Socialpsykiatri, Sjöbo
Niklas Sundqvist, Socialpsykiatri, Skurup
Susanne Malmberg, Vuxenpsykiatrin heldygn, Kristianstad

Underskrift, sekr.

………………………………
Maria Samuelsson

Underskrift, justeras

……………………………….
Josefin Schoug

……………………………..
Marie Sjögren
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1. Formalia
a. Val av mötesordförande
Inflytandeansvarig Marie Gassne håller i mötet.
b. Val av sekreterare
Automatiskt BISAM Maria Samuelsson
c. Val av protokollsjusterare
Marie Sjögren från föreningsrepresentanterna och Josefin Schoug från
verksamheterna
2. Uppföljning av tidigare beslut
Marie informerade om beslut från konferensen i Mossbylund. Reglementet för rådet har
omarbetats av arbetsgruppen Ewa Jönsson, BISAM, Marie Gassne, Inflytandeansvarig
Psykiatrin samt Sigbrit Emilsson, IFS och Marie Sjögren, RSMH Österlen. Marie gick
igenom reglementet och några korrigeringar gällande deltagare från psykiatrin och
stående punkter till dagordningen gjordes. Se bifogat dokument Reglemente.

3. Frågor/diskussionspunkter från förmötet februari.
Frågorna bifogades kallelsen för att ge verksamheterna möjlighet att förbereda sig. Frågorna
och svaren är bifogade detta protokoll.

Frågor till Psykiatrin:
Förslag från Inflytandeansvarig att Psykiatrin har en genomgång med svar/visning på
diverse frågor från förmötet och att detta görs i maj utanför Brukar- och Anhörigrådet. Elna
föreslår att Psykiatrin kan ha detta på mottagningen för de som har ställt frågorna, men
mötet beslöt att frågorna ska tas en vända till vid kommande förmöte för att sortera vilka
frågor som ska dras av Psykiatrin och vad BISAM/Inflytandeansvarig eller annan personal i
verksamheterna kan bistå. Kanske en Informationsdag med ”hands on” för att öka
kunskapen hos den genomsnittlige medborgaren.
Frågor till Primärvården/Capio och Novakliniken
Fråga kring ”Vem ansvarar för att brukaren ”tränar”/fys-aktivitet?”
 Soc.psyk Sjöbo - Fritidsprogrammet för alla funktionsvariationer – samverkan fem
kommunerna. Någon kommun kräver t ex bistånd för att vara med på en aktivitet. Se
respektive kommuns hemsida för program och deras riktlinjer.
 Soc.psyk Simrishamn – Stöd att delta i fritidsaktiviteter kan erhållas utifrån bistånd.
Finns utvecklingspotential i att faktiskt fråga individen som söker bistånd ang fysisk
aktivitet. Kan få stöd hela vägen om både SoL och LSS används för att stötta individen.
IBIC – Individens Behov i Centrum håller på att införas.
 Soc.psyk Tomelilla – skiljer sig mellan LSS och soc.psyk. Rekommendation att bjuda in
biståndshandläggare för att besvara frågorna. IBIC används här.
 Soc.psyk Ystad - Utifrån det bistånd man har kan man få stöd att komma iväg på
träning/fritidsaktiviteter med hjälp av boendestödet.
Har man ett bistånd om sysselsättningen erbjuder verksamheten träning/aktivitet i form
av dans, simning, gym, gymnastik och promenader.
Ystads kommun har en träffpunkt som är öppen för alla (behöver inte ha ett bistånd)
som har olika cirklar i samarbete med studiefrämjandet.

4. Kort information från verksamheterna/intresseorganisationerna:


Inflytandeansvarig Psykiatrin berättar om psykiatrins Inflytandeplan VerksamhetsOmråde
sydost. Se bifogat dokument och lämna synpunkter till Marie snarast möjligt. Information
om fortlöpande verksamhet med Patientforum på alla heldygnsavdelningar utom PIVA,
om Återhämtningsguiden där piloten är igång med guiden på avdelningarna. Fråga från
Tomelilla att lyfta är NÄR får man Återhämtningsguiden på avdelningen? Information –
vad är det som en ”patient” behöver? Brukarrevision som görs av NSPH Skåne kan man
läsa rapporterna på http://nsphskåne.se/brukarrevison/
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BISAM Ewa berättar om Informationsguiden. Åsikter/info som ska med, lämna in senast
20 april till eva.b.jonsson@ystad.se
BUP berättar om förändringar i psykiatrin med ”standardiserade vårdprocesser”.
Mellanvård vuxenpsyk info från AnhörigGustav. Mellanvård ban kan man komma till varje
dag.



Soc.psyk Simrishamn - stärker anhörigperspektivet m h a Anhörigstöd och har haft
fokusgrupper och ska ha utbildning av personal och chefer



IFS/IFP - årsmöte nästa vecka.



Soc.psyk Ystad – Ett halvt PO är anställt och man har nu 1,5 PO som köps av PO Skåne.



Vuxenpsyk Ystad – standardiserad vårdprocess i pipeline och NU är den på väg till
internet. Vad kan jag förvänta mig? 7 överläkare, 4 team, bra bemanning. Simrishamn
har nu 3 överläkare.



RSMH Österlen – ber om nyckel till Träffpunkterna i kommunerna framöver då många
medlemmar hittar dit och fint om man kan hålla till där. Nyss haft årsmöte. Skurup ska få
eget personligt ombud i augusti. I Skurup kan man nu också boka förtidsröstning.



OCD – har haft årsmöte. Vill slå ett slag för stödgrupperna som kan bistå vården. Hur får
föreningen info om att patienter/brukare finns som behöver stöd? Projekt om
Informationskit finns i Inflytandeplanen. När man får en diagnos får man ett ”diagnoskit”
med förklaringar, föreningar, rättigheter mm.



Anhörig Skåne – REKO, mellanvården och projektet Behovscentrum (förälder och
brukare kan vända sig till) – Diagnoscentrum. Anders Printz kommer hit och föreläser i
september



Soc.psyk Tomelilla – ingår i samverkansprojekt ”Häng med ut 2.0” om tre år med
Friluftsfrämjandet ihop med Ystad och Sjöbo



Utvecklingsledaren – PRIO – våra fem kommuner har fått 3,4 miljoner för 2018 till
handlingsplanen från 2016. Däri ingår Inflytandeplanen med 400 000.
Samverkansgruppen ska arbeta utifrån de fem fokusområden som PRIO anger:
- Förebyggande främjande arbete
- Tillgängliga tidiga insatser
- Enskildas delaktighet och rättigheter
- Utsatta grupper
- Ledning, styrning och organisation
Ytterligare en samrådsgrupp kommer bildas för gruppen missbruk/beroende och
spelmissbruk.



BISAM Maria – frågade om hur 14/2 mottagits. De som deltagit tyckte det var en bra
konferens. Önskemål inkommit om fler ”Tomelilla- föreläsningar” för att sprida kunskap.
Vi ska leta ”nyckelpersoner” för inflytandearbete ute i verksamheterna för att vara i
arbetsgrupper. Vi behöver få stöd i våra processer. Söker efter en intern processledare
om någon kan rekommendera. Tänka och leta föreläsare ”på andra marker” än egen
verksamhetspersonal för att inte belasta redan belastade. Förslag mottages tacksamt.

5. Punkter att lyfta från Brukar- och Anhörigrådet till nästa Samverkansmöte 5 april
Hanns inte med.
6. Mötets avslutande
Nästa Förmöte är den 24 april kl 13.30-16.

