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Revidering är granskad och godkänd av Brukar- och anhörigrådet den 18 april 2017 

 

Reglemente för Brukar- och anhörigrådet i SÖSK (sydöstra Skåne) 

1. Allmänt 

Brukar- och anhörigrådet i SÖSK är ett forum för att brukares och anhörigas rättigheter 
till delaktighet och inflytande möjliggörs och tillvaratas.  
 
Den vägledande utgångspunkten för rådsarbetet är att alla parter möts i en dialog i syfte 
att öka kunskapen om olika gruppers erfarenheter och behov.  
 
Representanter i rådet är: 

 representanter från intresseföreningar för psykiskt funktionsnedsatta 

 företrädare från hälso- och sjukvården 

 kommunala och psykiatriska verksamhetsledningar  
 

En föreningsrepresentant ska vara utsedd av och representera endast en förening. 
 
Representanterna utgör ett värdefullt stöd med sin kompetens och erfarenhet av 
psykisk funktionsnedsättning vid planering och genomförande av övergripande mål och 
en långsiktig hållbar utveckling av verksamheterna.  

2. Brukar- och Anhörigrådets ansvar 

Rådet är referensgrupp till Ledningsgruppen för samverkansöverenskommelsen som 
finns i SÖSK. Rådet har förslagsrätt till densamma. Rådet ersätter inte lokala referens-
/fokusgrupper. 
 
Ansvaret för mötesforumet delas mellan kommunernas brukarinflytandesamordnare 
(BISAM) och inflytandeansvarig (ISAM), Vuxenpsykiatrin VO Kristianstad.  
 
Representanterna har ansvar att förmedla till sina egna verksamheter/föreningar vad 
som diskuteras och planeras av rådet. 
 
Ärenden som berör enskild person hanteras inte av rådet. 

3. Arvodering 

Intresseföreningarnas representanter arvoderas av Vuxenpsykiatrin för sitt deltagande 
på rådsmötena enligt gällande riktlinjer. 
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4. Sammansättning och representation 

 Kommunernas socialpsykiatri, Personligt ombud, Utvecklingsledaren 

 Psykiatrin (öppen- samt heldygnsvård), Habiliteringen och Primärvården  

 Intresseföreningar för brukare/patienter/anhöriga/närstående deltar.  
 
Verksamheterna utser själva sina representanter vid samverkansmötena. 
 
Intresseföreningar i sydöst 
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 Lundabygden/Österlen 
IFS Skåne - Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser  
RSMH Österlen - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa  
Svenska OCD förbundet - Obsessive Compulsive Disorder/Tvångssyndrom 
SHEDO – Self Harm and Eating Disorders Organization 
 
Till rådsmötena kallas ordinarie representanter och eventuell ersättare. Föreningarna 
kan utse 2 (två) ordinarie ledamöter samt en ersättare. Ersättaren deltar endast vid 
ordinarie ledamots frånvaro.  
 
Härutöver kan rådet besluta att bjuda in annan deltagare med önskad, specifik kunskap. 

5. Dagordning och kallelse 

Anmälan om punkt till dagordning görs till BISAM eller ISAM senast 3 (tre) veckor innan 
sammanträde och de ansvarar även för att skriva och skicka ut kallelse med förslag till 
mötesdagordning, inkl. eventuella bilagor. Kallelse med dagordning ska vara alla 
ledamöter tillhanda senast 2 (två) veckor före sammanträdesdag. 
 
Stående punkter på dagordningen: 
1. Inflytande och delaktighet  
2. Information/synpunkter från intresseföreningarna 
3. Utbildningar 
4. Samverkansgrupp/Samverkansöverenskommelse i sydöstra Skåne  

a. Punkter att lyfta från Brukar- och Anhörigrådet till nästa Samverkansmöte 
b. Samverkan / utbyte med brukar- och anhörigrepresentanter 

6. Sammanträden och protokoll 

Brukar- och anhörigrådet i SÖSK sammanträder 6 (sex) gånger per kalenderår. Rådets 
sammanträden ska protokollföras. Mötesordförande, mötessekreterare samt två 
justerare av protokollet utses vid respektive möte. En justerare från verksamheterna och 
en från föreningarna. 
 
Protokollet ska av sekreteraren skickas till alla ledamöter för Brukar- och anhörigrådet i 
SÖSK och till den som är berörd av protokollförda synpunkter. Utvecklingsledaren 
ansvarar för att protokollet når respektive kommuns socialnämnd/motsvarande, 
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Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård (PPT) i Region Skåne samt Lednings- 
och samrådsgrupperna i SÖSK. 

7. Ändringar av reglementet 

Ändringar av detta reglemente kan aktualiseras av ordinarie ledamot i Brukar- och 
anhörigrådet i SÖSK. 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 i SÖSK. 
 


