
Minnesanteckningar brukarrådet 14/9 2017 

 

Närvarande: Kerstin Eliasson avdelningschef block 2 psykiatriska kliniken, Torbjörn Olofsson, 

Hjärnkoll, Berit Lindström IFS, Birgitta Johansson OCD, Claudia Kerttu Socialpsykiatrisk 

kunskapscentrum, Maria Westin och Helena Sjögren Socialpsykiatrin. 

 

Kontakt med FK/AF 

Claudia har varit i kontakt med arbetsförmedlingen för att fråga om de ska ha 

representanter i brukarrådet. Försäkringskassan har ett samråd med HSO, men alla 

brukarföreningar ingår inte där. Försäkringskassan har samråd på länsnivå. Tyvärr är det 

enbart Hjärnkoll som finns inom HSO av föreningar som finns för psykisk ohälsa. 

Frågeställningar man vill ha svar på är samverkan mellan AF, FK och psykiatrin. Torbjörn, 

Berit och Birgitta tar tag i att skriva ihop frågeställningar som de vill att AF och FK ska komma 

och besvara. Claudia är med i arbetsgruppen och skickar ut en förfrågan om fler är 

intresserade. Tid för träff må 23/10 klockan 18-20 på Region Västerbotten. 

Kerstin berättar att psykiatrin kring unga vuxna via ungdomstorget tillsammans med FK och 

AF. 

 

Årets psykevecka v.45 
 
Arrangemangen ligger på psykeveckans hemsida på facebook. Kommer i tryck inom kort. 
 
Brukarnätverksträffar/brukarråd 
Nätverksträffar ca 3-4 gr/år samt brukarråd 2 gånger/år som det ser ut idag. Hur vill vi ha det 
framöver eftersom det är samma personer som deltar på dessa möten. Önskemål är att 
träffarna är på kvällstid. Kommun och landsting kan delta på vissa nätverksträffar. Claudia 
har sammankallat till brukarnätverket, men hennes anställning upphör vid årsskiftet i och 
med att Kunskapscentrum upphör. På nästa brukarnätverk i november tar man upp vem som 
ska vara sammankallande samt föreslår att brukarrådet försvinner och ingår fortsättningsvis i 
brukarnätverket 1 gång/termin.  
 
Vägen in i sysselsättning 
Torbjörn berättar att han träffat Emma Nord planeringssekreterare på Stöd och utveckling 
(Umeå kommun) som kartlägger vägen in i sysselsättning LSS, Viva och beslut enligt LSS på 
daglig sysselsättning. Emma efterlyser en person från någon brukarorganisation som kan 
bidra till denna kartläggning. Torbjörn från Hjärnkoll erbjuder sig att delta om ingen annan är 
intresserad. Om man är intresserad sk man ta kontakt med Emma Nord som nås på 070-387 
42 76 alternativt emma.nord@umea.se 
 
Torbjörn informerar om Hjärnkolls arbete. Visst samarbete med Region Västerbotten. Ny 
 planerad nätverksträff 29/11-2017 kl 18-20 på region Västerbotten, lokal Linden. 
 
 

 

mailto:emma.nord@umea.se

