Brukar- och Anhörigrådet i SÖSK
Sammanträdesprotokoll 2018-05-31
Plats och tid

Närvarande Brukaroch Anhörigorganisationerna

Brösarps Gästis
Klockan 13.30-14.30

Sigbrit Emilson, IFS Skåne
Marie Sjögren, RSMH Österlen
Lenny Wallin, RSMH Österlen
Gustav Liljekvist, Anhörig Skåne
Carl-Axel Wildt, Anhörig Skåne
Per Torell, IFP
Kerstin Ovesson, OCD

Närvarande Socialpsykiatrin

Anki Hildmar, Tomelilla
Sofia Spetz, ersätter Anki Pettersson, Simrishamn

Närvarande Psykiatri Skåne

Elna Jellvi, Vuxenpsykiatrin, Ystad
Nina Lingärde, Vuxenpsykiatrin, Simrishamn
Marie Gassne, ISAM, Sydost
Susanne Malmberg, Vuxenpsykiatrin heldygn, Kristianstad

Närvarande SJYSST

Maria Samuelsson, BISAM
Ewa Jönsson, BISAM

Ej närvarande

Anna Hull, Attention
James Brocka, Attention
Barbara Holmberg, Autism
Liselott Nilsson, IFS
Håkan Helgesson, RSMH Österlen
Benny Grönberg, OCD
Anders Nilsson, Socialpsykiatri, Sjöbo
Niklas Sundqvist, Socialpsykiatri, Skurup
Josefin Schoug, Socialpsykiatri. Ystad
Micael von Wowern, Utvecklingsledare

Underskrift, sekr.

………………………………
Marie Gassne

Underskrift, justeras

……………………………….
Anki Hildmar

……………………………..
Per Torell
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1. Formalia
a. Val av mötesordförande
BISAM Maria Samuelsson håller i mötet.
b. Val av sekreterare
Automatiskt Inflytandeansvarig Marie Gassne
c. Val av protokollsjusterare
Glömde vi utse – utser Per Torell från föreningsrepresentanterna och Anki
Hildmar från verksamheterna
2. Uppföljning av tidigare beslut
BISAM Maria inleder med hur eftermiddagens upplägg är tänkt då vi kortat ner Brukaroch Anhörigrådet till att vara endast en timme. Efter mötet ska vi tillsammans diskutera
det tema som föreningsrepresentanterna valde ut under förmötet 24 april, dvs Dialog.
Förmötet gav att man önskar dialog kring:
- Medicinering
- Bemötande
- Bältesläggning – Terma
- Våga ändra inställning
- Våga fråga
- Information
I övrigt hade ingen närvarande något att följa upp sedan tidigare. Beslöt dock att
framöver skriva in de tidigare besluten i kallelsen för kännedom inför nästa möte
Punkten lämnades.

3. Kort information från verksamheterna/intresseorganisationerna:
Här påminde BISAM Ewa BISAM Maria om äggaklockan och hon tog sin mobil och
informerade alla om att man får två (2) minuter var för att informera om sin
verksamhet. Ett konstruktivt försök för att alla ska få komma till tals, respektera
varandra och att mötet flyter


RSMH Österlen – Marie rapporterar: Föreningen har tre valfrågor:
 Ekonomin för brukare
 Meningsfull sysselsättning
 Öka brukarinflytandet och delaktigheten
 En valförrättare kan under höstens val för de som har funktionsnedsättning oc
behöver få stöd i att rösta. Man kan också rösta hemma. Gäller även när man
är på vårdavdelning. Alla ges möjlighet att rösta inom Psykiatrin enligt
Susanne.
http://www.lokaltidningen.se/nyheter/2018-02-05/-Funktionshindrande-fårhjälp-att-rösta-hemma-Gigantiskt-plus-i-kanten-520829.html#!
https://www.sydsvenskan.se/2018-05-20/mojligt-rosta-hemma-i-hostens-val



IFS/IFP
 Har ett filmprojekt ”Flickan, mamman och demonerna”
 Run for Mental Health söndag 7 oktober i Lund
 Anhörighelg 2-4 november – alla är välkomna!



Anhörig Skåne
 Diagnostiskt centrum, ett pilotprojekt i Helsingborg. Primärvård, psykiatri och
habiliteringen. Specialist inom högfungerande autism.
 Representanterna anser att politikerna behöver bjudas in till dagar som
denna SAMSAS-dag i Brösarp
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OCD






Träff på Ronneby Brunn 3 juni
Rikstäckande sommarläger i Leksand
Liknande träff i lokalföreningen på Furuboda i november
Stödgrupper börjar i september
Önskemål kan lämnas in till föreningen. Man kommer också gärna ut och
berättar om föreningen



Soc.psyk Simrishamn
Sofia inget att rapportera, men efter BISAM Marias besök förra veckan informerar BISAM
om det häfte om ”Min älskade katt” och det påbörjade ”Min älskade ångest”. Försöka
dela med till övriga kommuner om detta cirkelarbete man gjort.



Soc.psyk Tomelilla
 Ingår i samverkansprojekt ”Häng med oss ut 2.0” i tre år med Friluftsfrämjandet
ihop med Ystad och Sjöbo
 Ingår i ett konstprojekt
 Kommer få en Arbetsterapeut knuten till verksamheten



Vuxenpsyk Simrishamn
 Grupper som startar i höst
 Läkarbrist
 Samverkansarbete (former) med Simrishamns kommun, med anhöriga mfl.



Vuxenpsyk Ystad
 Jobbar med utvecklingsområden inom standardiserade vårdprocesserna
 Arbetar också mycket utifrån samverkan med FK, AF mfl.
 Jämn bemanning i sommar



Vuxenpsyk heldygn Kristianstad
 Från i höst har alla avdelningar Patientforum
 Återhämtningsguiden byter fas från referensavdelningarna till att finnas på alla
avdelningarna
 PID – dosering av läkemedel i påsar kommer införas för att minska
arbetsbelastningen på sköterskorna och också minska felmarginalen.
 SIP är gångbart med nya lagen
 I sommar kommer Avd 3a stängas och Avd 4 flyttar ner för närhet till övriga
avdelningar. Öppnar också upp några platser på andra ställen.
 Susanne beskriver sjuksköterskebristen inom vården generellt. Inga som söker
utannonserade sköterskejobb inom psykiatrin.
 Psykiatri Skåne är på Insta - https://www.instagram.com/psykiatriskane/



BISAM Ewa
berättar om Familjedagen i Nybrostrand 8 augusti. Förfrågan utskickad om aktivitet/stöd
från intresseföreningarna, behöver svar. UngdomsBrandkåren kommer och visar upp sig,
kör en tur.



Inflytandeansvarig Psykiatrin
o Skåneveckan för Psykisk hälsa – 10 oktober Världsdagen på Ystad Teater. 20
utställare i lokalen.
o Run for Mental Health i Ystad lördag 6 oktober. Marie och Ewa planerar och
genomför.
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BISAM Maria
Presenterar vårt nya samverkansnamn – SJYSST som står för Sjöbo, Ystad, Skurup,
Simrishamn, Tomelilla. Samla all information på ett ställe, verksamhetsinformation per
kalenderår, länk till protokoll, brukarrevisioner, föreningar. Troligen köps www.sjysst.info
in. När alla landat i det geniala med SJYSST utbröt jubel 

4. Punkter att lyfta från verksamheternas Samverkansmöten
Ingen närvarande samverkansrepresentant hade något att lyfta. Bifogar
Minnesanteckningar från Samverkansgruppens senaste möte 23 april bifogas detta
protokoll.

5. Punkter att lyfta från Brukar- och Anhörigrådet till nästa Samverkansmöte 7
juni
a. Det framkom frågor huruvida vår Inflytandeplan är lyft till politikerna utöver
Styrgruppen? Det är valår och vi undrar över hur insatta våra fem kommuners
politiker är kring psykisk ohälsa?
b. SIP – en givande diskussion hölls mellan intresseföreningar och
verksamheterna. SIP har varit lagstadgat sedan 2010 och alla vet troligen
exakt vad man ska göra, men i många fall deltar inte alla kallade, man vet inte
vem som ska eller har mandat att ansvara för vad. Brukar- och Anhörigrådet
önskar att Samverkansgruppen lyfter SIP för att det verkligen ska bli det
effektiva stöd det är. Diskussion också om Genomförandeplanen. En plan som
brukaren ska ha inflytande i när den skapas, som ska uppdateras och som
någon sa: ”Vara ett levande dokument som är fullt med kaffefläckar och
tummat”. Brukarrevisorerna upptäckte ju bland annat att i Skurup har 1 av de 9
som intervjuades en genomförandeplan. I övriga kommuner hade i princip alla
intervjuade en.
6. Mötets avslutande
På tal om vitsiga ord som SJYSST framkom förslag att detta råd ska kallas BRArådet 
Höstens möten – Någon deltagare i Samverkansgruppen ansåg att vi behöver se
över datum för mötena då den gruppen har fler möten än Brukar- och Anhörigrådet.
Detta för att synka så att information kommer i rått tid mellan grupperna. Datum inte
satta för Samverkansgruppen.
Mötesförslag utifrån ovan:
 Förmöte 23 augusti kl 15 – 20
Plats: Järrestad, Rikstolvan 4, hos BISAM Maria Samuelsson. Inkl grillning 


Brukar- och Anhörigråd 25 september kl 14 – 16
Plats: Löderupssalen, Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad



Förmöte 23 oktober kl 16 – 18
Plats: Svartesalen, Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad



Brukar- och Anhörigråd 20 november kl 16 - 18
Plats: Rum 303, Kommandobryggan, Social Omsorg, Blekegatan 1, Ystad

Samverkansgruppens möte i höst är 7/6, 30/8, 25/10, 6/12
Dessutom sker följande möten/sammankomster:
21 september PO Styrgrupp – ledningsgrupp för personliga ombud i våra fem kommuner 23 november Styrgruppen, Samverkansgruppen, BISAM och ISAM

