Gemensam utvecklingsgrupp 6 juli 2015

Närvarande
Bo Pettersson, Nils Erik Lund, Maria Nilsson, Johnny Nyander, Ia Jansson, Leif Redestig och Anne
Eskilsson.
1. ”Demokratiprojekt”

Vid tidigare möte har vi diskuterat en fråga som väckts i Rias Innovationsgrupp (denna
träffas en gång i månaden). Det handlar om behovet att stärka brukarnas förutsättningar att
ta till sig och förmedla information i vår allt mer digitaliserade värld. Alla myndigheter, så
även socialtjänsten och sjukvården förutsätter allt mer att medborgarna har både tillgång till
och kunskap att skaffa och förmedla information via nätet. Vi har många exempel på vad
detta får för negativa konsekvenser för alla de som inte har denna möjlighet.
Vad kan göras för att förbättra situationen? Rias innovationsgrupp har tagit initiativet till att
genomföra en enkätundersökning där syftet är att samtala med brukare hur de använder
informationsteknik. Bo Pettersson och Nils Erik Lund kommer att tillsamman med en grupp
kamrater genomföra en undersökning under sommaren. Planen är att alla intervjuarna
samlas den 9 september klockan 14:30 på Ria där erfarenheterna ska utvärderas. Leif
Redestig och Anne Eskilsson håller i mötet. Johnny Nyander och Ia Jansson träffar Bo och Nils
Erik för att ta del av enkäten. Mycket önskvärt om även Bryggan kan delta. Ju större
undersökningen blir desto bättre.
Tanken är att vi bättre ska förstå vad som behöver göras och hur det ska ske.
2. Samvekan mellan kommunen och regionen vad gäller missbruksvård
Socialförvaltningen ska yttra sig över ett förslag till ramöverenskommelse mellan
socialförvaltning och Region Skåne i missbruksfrågor. Yttrandet ska lämnas i augusti.
Socialdirektören vill nu ha in synpunkter från brukare. Överenskommelsen reglerar
ansvarsfördelningen mellan parterna inom de områden där gemensamt ansvar finns.
Förutom vikten av en välfungerande samverkan mellan parterna understryks betydelsen av
brukarens inflytande i de enskilda fallen, men även vikten att brukare ges inflytande och
delaktighet vid beslutsfattandet, exempelvis i lokala samrådsgrupper.
Tiden är för knapp för mer omfattande kommentarer och synpunkter men brukarna i
gruppen vill ändå framhålla en viktig principiell åsikt. Alla är överens om vikten att brukarna
får inflytande i beslutsprocessen och då inte enbart av delaktighetsskäl utan även av rena
effektivitetsskäl. Besluten kan tänkas bli bättre om brukarna erfarenheter och kunskap vägs
in i beslutsfattandet. Det är därför nödvändigt att mer seriöst fundera över HUR dessa
erfarenheter kan tas tillvara. Ett deltagande i referensgrupper och liknade är inte tillräckligt.

Vi menar att kommun och region måste tänka i nya banor och i större utsträckning engagera
personer med brukarkunskaper direkt i nödvändigt förädlingsarbete. Nuvarande tankesätt
präglas av uppifrån och ner med vi i högre grad måste tänka nerifrån och upp. Det borde
därför vara naturligt att inför ett visst förändringsarbete fundera över vilken brukarkompetens som behövs och hur denna ska kunna tillgodoses.
Brukarna i gruppen förslår att i sitt yttrande att det ska skrivas in i ramöverenskommelsen
att parterna ska sträva efter en medveten metodutveckling med ovanstående syfte.
3. Tid för nästa möte
Nästa möte i gruppen blir den (OBS! Ändrat datum!) 10 augusti kl. 14:00 En punkt som kommer att
tas upp då blir att planera Skåneveckan för psykisk ohälsa och den planerade dagen på Röda kvarn
den 7 oktober.
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