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Reglemente för Brukar- och Anhörigrådet i sydöstra Skåne
1. Allmänt
Brukar- och Anhörigrådet i sydöstra Skåne är ett forum för att möjliggöra brukare och
anhöriga/närståendes rättigheter till delaktighet och inflytande. Brukar- och
Anhörigrådet syftar till att tillvarata varandras kunskaper/erfarenheter och genom
brukar/anhörig- och närståendemedverkan utveckla delaktighet och inflytande inom
våra verksamheter.
Utgångspunkten för rådsarbetet är att alla parter möts i en dialog där målet är att öka
kunskapen om olika gruppers erfarenheter och behov. Detta avser både individuella
processer som aktiv brukar/anhörig/närståendemedverkan i verksamhetsutveckling.
Representanter i rådet är:
 Företrädare från brukar/anhörigföreningar för psykiskt funktionsnedsatta
 Företrädare från socialpsykiatrin i samtliga kommuner i sydöstra Skåne
 Företrädare för de psykiatriska öppenvårdsenheterna i sydöstra Skåne
 Företrädare för psykiatrisk heldygnsvård
En föreningsrepresentant ska vara utsedd av och representera endast en förening.
Representanterna bidrar med sin egenupplevda erfarenhet och återkopplar
föreningsmedlemmarnas brukar och anhörig/närståendeperspektiv.
Representanterna utgör ett värdefullt stöd med sin kompetens och erfarenhet av
psykisk funktionsnedsättning samt anhörig och närståendeperspektiv vid planering och
genomförande av övergripande mål och en långsiktig hållbar utveckling av
verksamheterna.
Förmöten:
BISAM och ISAM samt intresseorganisationer/föreningar träffas i gemensamma
förmöten där frågor bereds som sedan utgör basen för agendan vid kommande Brukaroch Anhörigråd. Förmöten är av informell karaktär och prioritering av frågor sker under
mötet.

2. Brukar- och Anhörigrådets ansvar
Brukar- och Anhörigrådet i sydöstra Skåne har inte beslutsmandat och ärende som berör
enskild person får inte hanteras i rådet.
Rådet utgör en referensgrupp till Styrgruppen för samverkansöverenskommelsen som
finns i sydöstra Skåne. Rådet ersätter inte lokala referens-/fokusgrupper.
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Ansvaret för mötesforumet delas mellan kommunernas brukarinflytandesamordnare
(BISAM) och ISAM Vuxenpsykiatrin VO Kristianstad Sydost.
Representationen på mötena utgörs av den av verksamheten utsedde personen
och/eller dennes ställföreträdare.
Representanterna ansvarar för förberedelser av frågor/information inför mötena.
Representanterna har ansvar för att de överenskommelser och avtal som fattas i rådet
delges verksamheterna/föreningarna och att beslut efterlevs och följs upp.

3. Arvodering
Intresseföreningarnas representanter arvoderas av Vuxenpsykiatrin för sitt deltagande
på råds- och förmötena enligt Region Skånes gällande riktlinjer för minimiersättning vid
medverkan i Division Psykiatris utvecklingsarbete. Reseersättning utgår för resa med
egen bil, allmänna kommunikationsmedel samt eventuella parkeringsavgifter. Underlag
för resor/avgifter ska lämnas in till ISAM.

4. Sammansättning och representation
BISAM, ISAM samt utvecklingsledaren i sydöstra Skåne
Kommunal socialpsykiatri
Psykiatrisk öppen- samt heldygnsvård
Intresseföreningar för brukare/anhöriga/närstående
Verksamheterna utser själva sina representanter.
Vid votering röstar endast 1 representant från respektive förening/verksamhet.
Samtliga deltagare i brukar och anhörigrådet förväntas bidra med information,
återkoppling kring pågående inflytandearbete inom respektive verksamhet/förening
samt aktivt bidra till att Brukar och anhörigrådets syfte och mål efterlevs.
Intresseföreningar i sydöstra Skåne:
Anhörig Skåne
Attention Skåne län - Intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska
funktionshinder
Autism och Aspergerföreningen - Intresseorganisation för människor med
autismliknande tillstånd, närstående och personal
IFP – Intresseföreningen för personer med psykoser
IFS - Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser
RSMH Österlen - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Svenska OCD förbundet - Obsessive Compulsive Disorder/Tvångssyndrom
Till rådsmötena kallas ordinarie representanter. Föreningarna kan utse 2 (två) ordinarie
ledamöter vardera. Ersättare ska utses för ordinarie ledamot och ersättaren deltar
endast vid ordinarie ledamots frånvaro. Ordinarie ledamot ansvarar då för att ersättaren
får kallelse med tillhörande dagordning och eventuella bilagor.
Härutöver kan rådet besluta att vid behov bjuda in andra deltagare med önskad, specifik
kunskap. Psykiatrins verksamhetsledning bjuds in och medverkar vid behov.

Revidering är granskad och godkänd av Brukar- och anhörigrådet 2018-03-20

Sida 3 av 3

5. Dagordning och kallelse
Kallelse till förmöten skickas av BISAM och ISAM senast 3 veckor före mötet.
Önskemål om punkt till dagordning för Brukar och anhörigrådet görs till BISAM och ISAM
senast 3 veckor innan rådet sammanträder. BISAM och ISAM ansvarar för att skriva och
skicka ut kallelse med förmötets förslag till mötesdagordning, inkl. eventuella bilagor.
Kallelse med dagordning ska vara ordinarie ledamöter tillhanda senast 2 veckor före
sammanträdesdag.
Stående punkter på dagordningen:
1. Formalia
2. Uppföljning av tidigare beslut
3. Kort information från verksamheterna och föreningarna
4. Frågor/diskussionspunkter från förmötet
5. Punkter att lyfta från Brukar- och Anhörigrådet till nästa Samverkansmöte
6. Punkter att lyfta från Samverkansgruppen till Brukar- och Anhörigrådet

6. Sammanträden och protokoll
Brukar- och Anhörigrådet i sydöstra Skåne sammanträder 4 gånger per kalenderår och
föregås av 4 förmöten. Vid förmöten förs minnesanteckningar.
Rådets sammanträden ska protokollföras. Mötesordförande, mötessekreterare samt två
justerare av protokollet utses vid Brukar och anhörigrådets möten. En justerare från
verksamheterna och en från föreningarna.
Protokollet ska av sekreteraren skickas till alla ordinarie ledamöter för Brukar- och
anhörigrådet i sydöstra Skåne och till den som är berörd av protokollförda synpunkter.
Återkoppling ska ske tillbaka till rådet för uppföljning av den del som avser beslut.
Utvecklingsledaren ansvarar för att protokollet når respektive kommuns
socialnämnd/motsvarande, Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård (PPT) i
Region Skåne samt Styrgruppen och Samverkansgrupperna i sydöstra Skåne.

7. Ändringar i Reglementet
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av ordinarie ledamot i Brukar- och
Anhörigrådet i sydöstra Skåne. Genomgång av reglementet ska ske årligen genom en
arbetsgrupp av BISAM, ISAM och föreningensrepresentanter. Beslut om ändring i detta
reglemente fattas av Brukar- och Anhörigrådet.
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