Utvärdering av brukarrådet ”Kärnan” i
Knivsta
Brukarrådet ”Kärnan” startades i september
2016 och gäller både psykiatri och beroende.
Man håller sina möten hos Stegen som är en
mötesplats/arbetsrehabilitering. Några av oss
som är anställda i Forum för Brukarinflytande
har varit med som konsulter vid uppstartandet
av detta brukarråd. Eleonor Belin och Petra
Rohrer har också varit hos Stegen och föreläst
om våra egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Brukarrådet känns tryggt, stabilt och
genomtänkt. Bra struktur med dagordningar i
god tid före varje möte och minnesanteckningar
som alltid skickas ut ganska snabbt efter
mötena. Det är oftast samma brukare som
kommer till mötena, vilket känns bra. En god
förebild skulle jag kalla detta brukarråd.
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Stegens personal visar stort intresse för
brukarinflytande/brukarmedverkan och de tar
det på allvar. Under hösten 2016 fick brukarna
även ett arvode för sitt deltagande i brukarrådet
- vet inte hur det är nu.
Man bjuder även in politiker och chefer till
rådet. På senaste mötet så deltog t.ex. en
samverkanskoordinator och områdeschefen för
vård och omsorg.

Har vi prövat gamla metoder för
brukarinflytande i ett nytt sammanhang?
Ja, brukarråd är en gammal metod som inte har
prövats tidigare i Knivsta.

Har vi gjort brukare och medarbetare
engagerade i projektets aktiviteter (och för
framtiden)?
När det gäller Knivsta så har i alla fall en del av
personal/medarbetare visat intresse för
projektets aktiviteter. Såväl som personal som
brukare har fått ökad kunskap och en bra bas
för fortsatt och utvecklat
brukarinflytandearbete.
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Har vi höjt föreningarnas kunskap om
nyttan med formerna för brukarinflytande?
Dessvärre tycks det inte finnas några aktiva
föreningar i Knivsta, men de brukare som vi
har träffat i brukarrådet har fått mer kunskap.

Har vi höjt verksamheternas kunskap om
nyttan med formerna för brukarinflytande?
Ja, det tycker jag.

Arbetet med detta brukarråd har varit mycket
givande och något av det mest positiva jag har
deltagit i under 2016/2017.

Petra Rohrer 19 maj 2017
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