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Uppdrag

Stärkt brukarinflytande
Sedan november 2018 pågår en statligt finansierad satsning för att utveckla brukarinflytandet i
Västra Götaland. Syftet med ett stärkt brukarinflytande är att det bidrar till att uppnå målen
som beskrivs i den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa.
Satsningen går ut på att stärka systematiskt brukarinflytande regionalt, delregionalt och lokalt i Västra
Götaland. För uppdraget anställdes två koordinatorer, Lars Alfredsson och Sara Svensson.
Lars Alfredsson är en gemensam resurs för de sex delregionala vårdsamverkansområdena i Västra
Götaland. Varje delregion har en vårdsamverkansgrupp där företrädare från kommunerna,
primärvården och sjukhusen möts för utveckling av den nära och sammanhållna vården. De sex
grupperna utgår från sjukhusområdena.
Sara Svensson är en gemensam resurs för brukarorganisationerna Nationell Samverkan för Psykisk
Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) och Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland.
NSPHiG är en samverkansorganisation för sexton patient-, brukar- och närståendeföreningar inom
området psykisk ohälsa och har arbetar med brukarinflytande sedan 2008. Brukarrådet för
missbruksfrågor i VG är ett nätverk av nio ideella föreningar som tillsammans verkar för inflytande
inom den samlade missbruks- och beroendevården.
Tillsammans ska koordinatorerna utveckla arbetssätt, strukturer och rutiner kring systematiskt
brukarinflytande på individ-, verksamhets- och systemnivå. Samverkan ska skapas utifrån varje
vårdsamverkansgrupp och de verksamheter och föreningar som finns i respektive geografiska område.
Arbetet kommer att pågå under hela 2019. Om regeringen och SKL tecknar överenskommelse om
fortsatt stärkta insatser inom området psykisk hälsa för 2020, och beroende på vilka prioriteringar som
den i så fall innehåller, kan arbetet förlängas.
Jenny Rangmar forskare vid FoU i Väst, Göteborgsregionen ingår som vetenskapligt stöd åt Lars
Alfredsson och Sara Svensson i uppdraget.

Läget juni 2019
Lars Alfredsson och Sara Svensson har mött processledare, utvecklingsledare, profession,
ledningsgrupper och brukarföreningar i respektive vårdsamverkansområde. Ett förslag till projektplan
har tagits fram med stöd av Jenny Rangmar. Projektplanen har sedan diskuterats i den gemensamma
arbetsgruppen, bestående av representanter från varje vårdsamverkansgrupp och

brukarorganisationerna. Utifrån vad som framkommit i diskussionerna har Lars Alfredsson och Sara
Svensson reviderat projektplanen. De mål som är uppsatta i projektplanen och en sammanfattning av
hur de ska uppnås följer nedan.

Mål och genomförande i projektplanen
Vid projektårets slut ska följande mål ha uppnåtts
Mål 1. Ha kommunicerat, informerat och fört dialog kring brukarinflytande samt den betydelse det kan
ha i varje delregion på system-, verksamhets- och individnivå.
Genomförande: Möten i respektive vårdsamverkansgrupp där koordinatorerna informerar och
inhämtar synpunkter. Informationsspridning sker även när koordinatorerna deltar i utbildningar,
konferenser, arbetsgrupper, ledningsgrupper och i samband där politiker, verksamheter och brukaroch närståendeorganisationer deltar.
Koordinatorerna arbetar och möter berörda parter tillsammans för att detta ytterst handlar om
relationsskapande och kommunikation. De har tillsammans tagit fram ett inspirationsmaterial som
arbetet och informationen utgår ifrån.

Mål 2. Ha genomfört en regional Framtidskonferens kring brukarinflytande på system-, verksamhetsoch individnivå. Syftet med konferensen är att stödja utvecklingsarbetet kring brukarinflytande i
respektive vårdsamverkansområde.
Genomförande: En Regional konferens för det framtida utvecklingsarbetet är preliminärt planerad till
den 7 november. Save the date! Målgruppen är representanter för brukar- och närståendeföreningar,
profession och vårdsamverkansgrupperna.

Mål 3. Ha skapat information och informationstillfällen om metoden och förhållningsättet Delat
beslutsfattande för profession, patienter, brukare och närstående.
Genomförande: En arbetsgrupp bestående av Dag Andersson, Kungälvs psykiatri, och Elisabet Hurtado
Lundberg, utbildningsansvarig NSPHiG, samt Lars Alfredsson och Sara Svensson har skapats för att
arbetet med att framställa informationsunderlag. Två informationstillfällen har genomförts, ett i
Göteborgsregionen och ett i Fyrbodal. Fortsätter under hösten med tillfällen i de övriga delregionerna.

Mål 4. Ha formulerat och publicerat listor på brukar- och närståendeföreningar på Vårdsamverkans
hemsidor samt information om vad brukarinflytande och brukar- och närståendeföreningar är.
Genomförande: Sara Svensson har i samarbete med kommunikatör på Vårdsamverkan Västra
Götaland VVG, sammanställt och publicerat listor på VVG:s hemsida:
http://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/psykisk-halsa/brukarmedverkan/

Mål 5. Ha deltagit i arbetsgrupp för framtagande av Handbok i Brukarinflytande.
Genomförande: Koordinatorerna deltar i arbetsgruppen för framtagande av Handboken. Den riktar sig
främst till kommuner och vårdsamverkansgrupperna och syftar till att på ett konkret vis underlätta det
framtida utvecklingsarbetet med brukarinflytande på ett begripligt och lustfyllt sätt. Arbetet
påbörjades i april och ska vara färdigt i september.

Representanter i den gemensamma arbetsgruppen:
Zofia Simson Delauzun

Vårdsamverkan i Göteborgsområdet

Jan Nilsson

Vårdsamverkan Borås-Sjuhärad

Angelica Engman

Vårdsamverkan Skaraborg

Kerstin Söderlund

Vårdsamverkan Skaraborg

Carina Vesterelve

Vårdsamverkan SIMBA

Lena Arvidsson

Vårdsamverkan SAMLA

Georg Fischer

Vårdsamverkan Fyrbodal

Jan Lindé

Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland

Gunilla Blad

Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland

Sonny Wåhlstedt

NSPHiG

Filippa Gagnér Jenneteg

NSPHiG
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