
Minnesanteckningar 20-10-30

Patientråd Västerbotten inom specialist psykiatrin

I
Möte  20-10-28,  kl 16.00 - 18.00
Plats: Video länk

Närvarande: Lage Grankvist

Torbjörn Olofsson

Mats Arndtzén

Inledande träff patient- / anhörigföreträdare

Mål och syfte ○
Målen blir:
• Forum för samråd – där vi kan enas kring vilka frågor som är angelägna och uppnå 
något enande
• Forum samverkan – vilket gör att vi (rådet) gemensamt kan följa enade aktiviteter och 
dess syfte
• Kompetensutveckling av brukarorganisationerna i syfte stärka deras våra roller –
utveckla interna rutiner för samarbete
• Kompetensutveckling av verksamhetsnivå som på ”golvet” nivå när det gäller 
vårdgivarna – rådet kan lämnar synpunkter på rutiner, uppdrag, pågående aktiviteter –
rådet kan lämna synpunkter vårdplaneringar, genomföranden och uppföljningar – rådet 
kan lämna synpunkter på redovisningar, enkäter mm. Patienterna tycker inte alltid det 
vårdpersonalen tror. Patientrådets budskap kan användas i utbildningar och 
informationer till och för vårdpersonal.
• Identifiera gemensamma områden där utveckling av enskilda patienter och anhörigas 
plattform måste förbättras. När en form för samarbete och dialog någorlunda etablerats 
i patientrådet ”kalla detta för en plattform”. Man har gemensamt hittat ett antal 
punkter som är syftesbärande (ex minska köerna till psykiatrivården). Utifrån och in ”
perspektiv” gör att man kan tänka nytt och våga vara konstruktiva.
• Hur kan vår unika kompetens tillföra mervärden för vården? Kan det leda till mera 
kreativt sätt att arbeta i team och i vården?
• Går det att hitta delar där(vi) Hjärnkoll genom avtal tar på (oss) sig genomföra 
aktiviteter – utbildningar i vården – brukarrevisioner enligt våra önskemål –
återkommande löpande uppföljningar av patienters vårdbedömningar. Vi har en unik 
kunskap när det gäller hela människan. Rådets roll kan här bli att effektuera 
uppföljningar och utvärderingar av genomförda aktiviteter i avtal

Ansökan hos LSG•

Arbetsprocess○
Avgörande för en väl fungerande patientråd är att det finns en struktur och 

principer där samtliga inblandade är överens om på vilket sätt medverkan 

ta fram arbetsformer, rutiner, uppdragsbeskrivning, ersättningsmodell och behov 
av utbildning

○
Rutiner för rådet•
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sker, att alla får tillgång till aktuell och riktig information i tid och i ett 
lättillgängligt format samt att beslutsprocesserna är öppna och tillgängliga 
för alla medverkande. 

Deltagare i rådet○

Det skall vara minst en patient- / anhörigföreträdare från respektive område 
Umeå, Skellefteå och Lycksele - motsvarande från professionen samt en 
med ledningsansvar från befintlig nuvarande samverkansform inom 
psykiatrin. Minnesanteckningar skall föras av professionen. Anteckningar 

skickas till nuvarande forumet på ledningsnivå. Ordförande i rådet är 
representant från patient- /anhörig organisationen. Möjlighet till adjungering 
skall finnas… 

Uppdraget○

Vad är uppdragets syfte och mål? 
Vilken roll har uppdragstagaren?
Vem är ansvarig för uppdraget?
Vem är kontaktperson?
Vilken utbildning krävs och vem ansvarar för utbildning av deltagare?
Hur sker återkoppling till gruppdeltagarna och deras organisationer?
Beskriv tidsåtgång, förväntad längd på uppdraget och hur utvärdering ska gå 
till? 



Alla personer som ingår i rådet är fullvärdiga medlemmar och erbjuds 
introduktion i syfte att öka gruppens kompetens och förbereda deltagarna 
inför sitt uppdrag. Innehåll i uppdraget och arbetssätt definieras gemensamt 
av gruppen. Syfte mål och tidsplan tas fram. Varje deltagare får en 
uppdragsbeskrivning. Denna uppdragsbeskrivning bör innehålla följande: 

Patient och närstående som ingår i gruppen erbjuds ersättning för sin 
medverkan enligt fastslagen ersättningsmodell.

Vi rekommenderar att när arbetet påbörjas används följande 
uppdragsformulär (Se bifogat förslag på mall för överenskommelse mellan 
uppdragsgivare och uppdragstagare.)

Utöver överenskommelsen kan andra typer av avtal tas fram. Det kan till 
exempel handla om jävsdeklaration och sekretessavtal.

Grunder för ersättning○

Ersättning utbetalas till person med erfarenhet som patient eller anhörig när 
rådet kallar till uppdrag  Ersättningen bygger på hur uppdraget m.m. är 
beskrivet i uppdragsformuläret. Ersättning betalas ut som skattepliktigt 
arvode.

1700 kr för heldag
850 kr för halvdag

Ersättning för 2019 motsvarar (budget till LSG som godkänts)○

Med möten menas såväl fysiska som distansmöten via telefon eller video.

För ersättning av möte/aktivitet inkluderas även för- och efterarbete enligt 
uppdragsbeskrivningen. Vid behov görs överenskommelse om extra 
ersättning. 
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Inkomstbortfall ersätts inte utöver ersättning enligt ovan

Ersättning utgår inte vid allmänna öppna möten av informationskaraktär 
eller

till anställd i en patient/ anhörigorganisation där uppdraget ingår i tjänsten.

Vid samtidig ersättning från Försäkringskassan kontakta försäkringskassans 
handläggare för aktuella regler

Reseersättning ○

Reseersättning utgår. Resor ska bokas med god framhållning och i 
möjligaste mån ska billiga och miljövänliga alternativ nyttjas. Bilersättning 
utbetalas enligt Skatteverkets regler.

Att uppdrag till Torbjörn ta fram utkast till överenskommelse dokument○
Rådet enades om •

Att uppdrag till Torbjörn ta fram blankett för ersättning. Fylla i uppgifterna och skicka ut 
till deltagarna ovan

○

samt policy dokument för ersättnings grunder

Vid anteckningarna 
20-10-30

________________________
Torbjörn Olofsson

Rådet enades om•
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