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Nyckelpersoner i Kompetensgruppen  
– diskussioner 31 maj 2018 SAMSASdagen 

Under ett av passen under förmiddagen uppmanades deltagarna i gruppform att 
diskutera tre frågeställningar kring inflytandearbetet i verksamheterna. Syftet var 
att utifrån diskussionerna och utkastet kring Nyckelpersoner och 
Kompetensgruppen i sydöst sätta stommen/ramen för kommande inflytandearbete i 
socialpsykiatrin och psykiatrin. 

 

Grupparbete i fyra grupper:  

Nyckelpersoner i Kompetensgruppen 

 
Fråga 1 - Hur / Vad gör vi kring inflytande i verksamheterna idag? 
 
Samarbete med föreningar 
Inflytandeombud i psykiatrin 
Patientforum på heldygnsvården psykiatrin 
Information om brukarrådet 
Förslagslådor i psykiatrin 
Inflytandeplaner Samverkan Sydöst 
SIP (överallt…) 
Anhöriggrupper i kommunerna 
Husmöten i socialpsykiatrin 
Genomförandeplaner i socialpsykiatrin 
Standardiserade vårdprocesser i psykiatrin 
IBIC (individens behov i centrum) 
Anhörigombud i psykiatrin 
 
Fråga 2 Vad vill vi utveckla? 
 
SIP – förtydliga uppdrag för SIP-deltagare och ändra ansvar, förbättra Samverkan. 
Öppna föreläsningar för att sprida kunskap, typ MedborgarAkademin 
Utveckla samarbete (samverka) överlag 
Lyssna till anhöriga (ökad dialog) 
Genomförandeplanerna kan utvecklas 
Bjuda in brukarföreningar i olika syften 
Studiecirklar 
Ta hjälp utav föreningar 
Kommunikation 
Återhämtningsguiden, den allmänna som skrivs nu 
 
Fråga 3 Vilken roll kan nyckelpersonerna ha i detta arbete? 
 
Bevaka sin enhet 
Talesperson för brukare 
Lyhörda för önskemål 
Formulera frågor och önskemål till Brukar- och Anhörigrådet via Förmöte 
Ha mer än 1 brukare/Kommun som Nyckelperson? 
Anhörigas medverkan i Kompetensgruppen? 
Avgränsad – långsiktighet för kontinuitet i Kompetensgruppen 
Mandat, rutin – förankras i verksamheterna 
Sprida Information – kunskap  
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Frågan kom upp gällande Anhörigas medverkan i Kompetensgruppen? Vi tänker att 
Kompetensgruppen är till för de aktiva i verksamheterna och deras 
inflytandemöjligheter. Framöver bör vi möjligen ta in anhöriga i Kompetensgruppen, 
men vi börjar utan. 
 
Punkterna under fråga tre har vi uppdaterat definitionen av Kompetensgruppen. 
Framförallt tog vi till oss att det bör vara två brukare/kunder/patienter per 
kommun. Då blir det jämlikt. 
 
Följande är med i startgroparna: 
 

Nyckelpersoner Chef Personal Två Brukare / Kund / Patient 

Sjöbo Anders Gitte Kraft  

Ystad Josefin   

Skurup Niklas   

Simrishamn Anki P Sofia Spetz  

Tomelilla Anki H Anna-Lena Lindevall Roland Johansson 

Psyk Ystad Elna   

Psyk Simrishamn Nina Lena Andersson  

Definition Nyckelpersoner i Kompetensgruppen för 

inflytandearbetet i SJYSST 

Syfte  
Bilda en Kompetensgrupp av profession och egenerfarna för att utveckla 
möjligheterna till inflytande i våra fem sydöstskånska kommuner. Deltagarna 
benämns nyckelpersoner. Uppdraget är en del av det lokala inflytandearbetet. I 
dagsläget enligt Inflytandeplanen 2017-2020. Viktigt att arbeta långsiktigt med 
denna grupp för att säkra dess fortlevnand. 

Kompetensgruppens roll/uppdrag 
Nyckelpersonerna bildar tillsammans med BISAM och Inflytandeansvarig en 
kompetensgrupp för att förmedla/inhämta information på två håll. Från BISAM och 
Inflytandeansvarig till verksamheterna och från verksamheterna till BISAM och 
Inflytandeansvarig. 

Rekrytering  
Enhetschefen ansvarar för att intresserad personal och brukare/kunder/patienter 
utses till Kompetensgruppen. Enhetschefen lämnar också nödvändigt mandat.  

Ansvar/mandat  
Nyckelpersonen ska ha såväl ledningens som medarbetarnas förtroende. 
Enhetschefen ansvarar för att nyckelpersonernas arbetsområden blir en rutin i 
verksamheterna. 

Antal nyckelpersoner per kommun och inom psykiatrin 
Socialpsykiatrin: en personal och två brukare/kunder. En brukare/kund jämte en 
personal eller renhetschef ska alltid närvara vid sammankomsterna.  

Vuxenpsykiatrin: en personal (inflytandeombudet) och två patienter. En patient 
jämte en personal eller enhetschef ska alltid närvara vid sammankomsterna.  

 



 

3 

Nyckelpersonernas uppdrag  
 Ingå i Kompetensgruppen som leds av BISAM och Inflytandeansvarig i 

inflytandearbetet  

 Nyckelpersonerna ska bevaka inflytande och delaktighetsfrågor på den egna 
enheten och vara talesperson för dess brukare/kunder/patienter 

 Nyckelpersonerna ansvarar för att inflytandefrågor kommer upp på husmöten, 
anhörigträffar, arbetsplatsträffar mm 

 Nyckelpersonerna bevakar brukares/kunders/patienters, anhörigas och 
medarbetarnas behov av information och kunskap. Nyckelpersonerna  måste 
vara lyhörda för målgruppens önskemål 

 Nyckelpersonerna ansvarar för att i samarbete med övriga medarbetare, BISAM, 
Inflytandeansvarig, brukar- och anhörigrepresentanter, följa upp Inflytandeplan 
2017-2020 

 Uppmärksamma och initiera till kunskaps- och kompetensutveckling, t ex 

genom att leda studiecirklar i ”Din rätt” och ”Med starkare röst” och ”Skriv din 
egen berättelse” 

 Lämna frågor och önskemål från verksamheterna till Förmöten inför Brukar- 
och Anhörigrådet.  

 Förmedla protokoll från Brukar- och Anhörigrådet till brukare/kunder/patienter 
och personal 

 Sprida Informationsguiden i respektive kommun, både rent praktiskt och 
teoretiskt. Samla in eventuella förändringsönskemål och faktaändringar inför 
kommande uppdateringar. 

Stöd till Kompetensgruppen  

 Nyckelpersonerna får utbildning och stöd i att hålla sig uppdaterade på styrande 
dokument, lagar, t ex SoL, Patientlagen. 

 Erfarenhetsutbyte mellan nyckelpersonerna 

 Handledning av enhetschefen / BISAM / Inflytandeansvarig  

Tidslinje för arbetet  
31 maj  SAMSASdag i Brösarp 
September Kick-off  för Kompetensgruppen 
Vecka 41, 10 oktober Världsdagen för psykisk hälsa, Ystad Teater, kl 15-19 
November Kompetensgruppsträff 
December Kompetensgruppsträff 


