
Minnesanteckningar förda vid ett konstituerande möte med 
föreningarna RSMH/Lyktan, Fontänhuset Bryggan, RIA Hela 
Människan, RFHL Q-kulan samt Schizofreniföreningen.  
 
Bakgrunden till detta möte är att det idag inte finns någon sammanhållen information 
mellan vårdgivare och intresseföreningarna. Det råder en allmän förvirring över vem och 
vilka som gör vad. Kvalitén på informationen kan därför bli bristfällig i många sammanhang. 
 
Mötets mål är att få till en paraplyliknande samverkan dels mellan intresseföreningarna för 
psykiatri och missbruk verksamma i Helsingborg och dels mellan intresseföreningarna och 
Region Skånes psykiatri samt socialtjänsten i Helsingborg. 
 
Mötets syfte är att synliggöra, utveckla och öka inflytandet från brukarna i Helsingborg 
gentemot den offentliga verksamheten. Men också att bygga en gemensam kunskap från 
bägge håll och till sist att se och förstå de olika systemen. 
 
Mötet bestämde följande; 
 
 Vi ska träffas 2 gånger per termin och i anslutning till det lokala samrådet i 

Helsingborg för vuxna. 
 
 Varje förening deltar med 2 namngivna representanter varav den ena kan vara 

ersättare. 
 
 Vad denna grupp ska heta, som inte kan missförstås och som säger vad vi gör, tas 

tillbaka till respektive förening för att beslutas om på nästa möte. 
 
 Mötet ska föra minnesanteckningar vid varje sammankomst och vem som skriver 

bestäms från gång till gång. Dessa minnesanteckningar ska läggas ut på en webbplats 
som heter http://oppnasoc.se. Viktigt att informationen också sprids ut i respektive 
organisation snarast efter mötet.  

 
 Angående våren 2015 bestämde vi att ha möte den 7 och 28 april, klockan 10–12. 

Dessa två möten hålls på Bredgatan 17, 5:e våningen och rum 515. 
 
 Vi är öppna för att ta in fler intresseföreningar och personer till mötet för att bredda 

och fördjupa kunskapen därför kommer vi att ta kontakt med de föreningar som inte 
fanns med idag. Då tänker vi på Attention och Ananke.       
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