
Fördjupad analys av 

brukarinflytande

Handlingsplan för 

psykisk hälsa

Brukarinflytande



” ”Det är en kvalitetsfråga – för att skapa bättre resultat  
måste vi involvera brukare och närstående

- Enhetschef, hälso- och sjukvård
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Begreppen brukarinflytande, -medverkan och -delaktighet används ofta när man avser att 

brukare på något sätt kan ta del av eller påverka besluten som rör deras egna insatser. 

Begreppen används också när brukare kan påverka utformningen och styrningen av de 

verksamheter som ger insatserna. Delaktighet och möjlighet till inflytande är viktigt för en 

god vård och omsorg. Tidigare erfarenheter visar exempelvis att vinsterna med att 

involvera patienter i vårdens utformning är betydande: det leder till en bättre hälsa, bättre 

kvalitet, minskar kostnader för samhället och minskar riskerna för patienter.

Vad är brukarinflytande?

֍
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Källor: FoU Västernorrland. Ett förtroendeuppdrag… - Kartläggning av hinder och framgångsfaktorer för brukarråd och brukarinflytande inom missbruks- och beroendevården. Härnösand: 2012:4.
Socialstyrelsen. Brukarråd och brukarrevisioner. 2001.
Lind C et al., ”Involvera mera - Patientsamverkan i utvecklingsarbete,” Kvalitetsregistercentrum QRC Stockholm, 2017. 
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Sammanfattning (1/2)
Fördjupad analys - Brukarinflytande

I 2019 års uppföljning av Handlingsplan för psykisk hälsa har en fördjupad kvalitativ
analys inom tre prioriterade områden genomförts. Brukarinflytande är ett av dessa
områden. Möjligheten till brukarinflytande och delaktighet är viktigt för en god vård och
omsorg. Flera delregioner uppger att arbetet för ett ökat brukarinflytande är prioriterat
och samtliga uppger att brukare i någon mån är delaktiga i utvecklingsarbete. Vidare pågår
inom ramen för Handlingsplan för psykisk hälsa ett länsgemensamt arbete för ökad
brukarmedverkan i kommun och region. Det kvarstår dock frågor kring vad som görs i
länet och indikatorer för att följa brukarinflytande saknas i stor utsträckning. I den
kartläggning av samverkan med patient-, brukar- och närståendeföreningar som
genomfördes 2017/18 i Västra Götaland framkom vidare att det kvarstår ett viktigt arbete
för att stärka brukarinflytande såväl på individ-, verksamhets- som systemnivå. Mot
bakgrund av detta har det uttryckts en önskan om att bättre förstå nuläget och att
ytterligare analysera förutsättningar för ett stärkt brukarinflytande i Västra Götaland. I
denna skrift analyseras därför huvudfrågeställningen: ”Hur kan vi stärka brukarinflytandet
på individ-, verksamhets- och systemnivå?”. I skriften beskriver vi kortfattat vad som görs
på området på länsövergripande- och på delregional nivå samt beskriver fördjupat några
konkreta exempel från verksamheter som arbetar med brukarinflytande samt delar deras
lärdomar. Efter detta görs en samlad analys av möjliggörare och hinder för att stärka
brukarinflytandet, med utgångspunkt i ett antal förutsättningar för brukarinflytande
identifierade av Socialstyrelsen.

Den fördjupade analysen av brukarinflytande i Västra Götaland har genomförts med
hjälp av kvalitativa metoder. I arbetet har bland annat intervjuer genomförts med
brukarorganisationer, företrädare från verksamheter samt företrädare från
vårdsamverkansorganisationerna i delregionerna. Vidare har dokumentstudier av
delregionala och lokala handlingsplaner genomförts. Koordinatorerna för
brukarinflytande, Sara Svensson och Lars Alfredsson har deltagit i utformningen av
arbetet, till exempel vad gäller urval av intervjuade verksamheter och organisationer.



Sammanfattning (2/2)
Fördjupad analys - Brukarinflytande
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Ökat fokus på brukarinflytande runtom i länet under de senaste åren och en överlag positiv utveckling för brukarinflytandet. Intervjupersoner har sammantaget framhållit att
brukarinflytande har fått ett större fokus på såväl individ-, verksamhets- som systemnivå under de senaste åren. Handlingsplanen beskrivs ha bidragit till ett ökat fokus på frågan inom
vårdsamverkansarbetet och anses även i viss utsträckning ha lett till konkreta satsningar inom området. På flera håll i länet, inom såväl kommunala som regionala verksamheter, pågår
arbeten och initiativ för att öka brukarinflytandet. De tidigare nämnda verksamhetsexemplen i denna skrift beskriver bland annat arbete för ökat brukarinflytande på individnivå genom
implementering av resursgrupps-ACT och brukarstyrd inläggning samt på verksamhetsnivå genom att involvera brukare i anställningsprocessen av nya medarbetare. Det är dock viktigt
att påpeka att flera intervjupersoner har understrukit att det är svårt att gå från ord till handling och att det ofta saknas ett strukturerat arbete med brukarinflytande. Trots att
brukarinflytande lyfts som en prioriterad fråga i delregionerna, beskriver flera representanter från vårdsamverkansorganisationerna att målen i Handlingsplanen om att öka
brukarinflytandet i utvecklingsarbete upplevs vara utmanande att arbeta med i praktiken.

Stora skillnader i hur långt man har kommit i arbetet med brukarinflytande. Hur respektive vårdsamverkansområde har valt att arbeta för ett ökat brukarinflytande ser olika ut. Fyra av
sex vårdsamverkansorganisationer har fast brukarrepresentation i det delregionala arbetet i utvecklings-/temagrupper och en vårdsamverkansorganisation har upprättat en riktlinje för
hur brukarföreträdare ska involveras i det delregionala vårdsamverkansarbetet. Intervjuade brukarföreträdare uppger att man har kommit olika långt vad gäller att stärka
brukarinflytandet i olika vårdsamverkansgrupper, men också i olika verksamheter. I denna fördjupade analys har vi haft begränsade möjligheter att följa arbetet utifrån Handlingsplanen
på lokal nivå i respektive delregion. I verksamheter där ett aktivt arbete pågår är det dock ofta starkt personbundet, enligt intervjupersoner. Vidare har arbetet ofta inletts redan innan
Handlingsplanen kom på plats.

I den fördjupade analysen har vi analyserat hur brukarinflytande kan stärkas genom ett antal nödvändiga förutsättningar för brukarinflytande. I rapporten ”Att ge ordet och lämna
plats – Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård” beskriver Socialstyrelsen ett antal förutsättningar som är nödvändiga för
brukarinflytande. Dessa omfattar bland annat rätt bemötande och attityder, förankring och samverkan, tillgänglighet, rutiner, resurser samt långsiktighet och uthållighet.
Förutsättningarna ses som relevanta för att stärka brukarinflytandet såväl på individ-, verksamhets- som systemnivå. I skriften har vi sammanställt våra samlade observationer kring
möjliggörare och hinder utifrån dessa förutsättningar. På grund av arbetets avgränsade karaktär gör denna fördjupade analys dock inte anspråk på att omfatta alla nödvändiga delar och
relevanta perspektiv för att kunna besvara hur brukarinflytande kan stärkas. Överlag kan konstateras att intervjupersoner beskriver en positiv utveckling mot bättre förutsättningar för
brukarinflytande under de senaste åren, där konkreta exempel på förbättrade förutsättningar såsom ökade resurser finns. Samtidigt framgår det också att ett stort arbete kvarstår och
att betydande förbättringspotential finns. Exempelvis kan nämnas att det fortfarande saknas rutiner för brukarinflytande i många verksamheter och att arbetet ofta är skört och
beroende av eldsjälar. Intervjupersoner beskriver även att det många gånger behövs ett fortsatt attitydförändrande arbete och ökad kunskap om varför det är relevant att öka
brukarinflytandet. Vidare lyfts utmaningen att det ibland saknas brukarföreningar att vända sig till i små kommuner och att kunskapen ibland är bristfällig om de föreningar som finns.

Det tycks sammantaget som att förutsättningarna för brukarinflytande har stärkts under de senaste åren, men att ett viktigt arbete återstår. Sammanfattningsvis är arbetet på rätt
väg och med en god riktning, men det krävs ett målmedvetet och fokuserat arbete framåt med ytterligare insatser för att stärka brukarinflytandet. Längst bak i denna skrift har vi
sammanställt en kort summering av pågående arbeten i Västra Götaland (på länsgemensam nivå) samt förslag på möjliga utvecklingsspår framåt. Dessa förslag tillsammans med
sammanfattningen av möjliggörare och hinder, samt övriga delar av rapporten, föreslås utgöra ett diskussionsunderlag för att ta nästa steg i arbetet mot ett stärkt brukarinflytande.
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I detta dokument har vi sammanställt exempel och analysresultat om brukarinflytande utifrån en fördjupad analys. Det går självklart bra att läsa rapporten
från början till slut, men det går också bra att enbart läsa utvalda delar av rapporten. Det går till exempel att välja att fokusera på beskrivningar av satsningar
inom ramen för Handlingsplan för psykisk hälsa i respektive vårdsamverkansorganisation, eller reportage från verksamheter. Samlade analysresultat gällande
möjliggörare och hinder för stärkt brukarinflytande återfinns i kapitel 5, varför vi särskilt rekommenderar läsning av detta kapitel.

• I ”Om denna skrift” kan du läsa om varför arbetet har genomförts och hur.

• I ”Brukarinflytande i Västra Götaland – en länsgemensam översikt” kan du läsa om den länsgemensamma satsningen på att öka brukarinflytande
och de aktiviteter som leds av de två länsgemensamma koordinatorerna för brukarinflytande.

• I ”Brukarinflytande i delregionerna” kan du läsa mer om vårdsamverkansorganisationernas pågående arbete i respektive delregion, inom ramen
för arbetet med Handlingsplanen.

• I ”Brukarinflytande i några verksamheter i Västra Götaland – en utblick” kan du läsa kortare reportage från några verksamheter i Västra Götaland
som på olika sätt använder ökat brukarinflytande för att förbättra vård och omsorg.

• I ”Möjliggörare och hinder för stärkt brukarinflytande i Västra Götaland” sammanställer och analyserar vi våra samlade observationer kring
möjliggörare och hinder för att stärka brukarinflytandet. För analysen har vi utgått från ett antal förutsättningar för att brukarinflytande ska kunna
stärkas. Analysen har gjorts utifrån de intervjuer som ingått i detta arbete och förhoppningen är att detta ska fungera som ett diskussionsunderlag
kring arbetet framåt.

• I ”Avslutande ord” summerar vi arbetet med den fördjupade analysen samt sammanfattar vilka länsgemensamma aktiviteter som kan bidra till att
stärka förutsättningarna för brukarinflytande, samt ger förslag på möjliga utvecklingsspår.

Tips för att läsa denna skrift

1

2

3

4

5

Efter önskemål från vårdsamverkansgruppen har vår ambition varit att hålla rapporten lättillgänglig, varför vi gjort denna läsguide och enskilda beskrivningar och tolkningar är
relativt kortfattade och fokuserar på att summera kärnan i det som beskrivs. Längst bak i rapportens Appendix har vi samlat några lästips för ytterligare läsning.
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Om denna skrift
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Om fördjupningsanalyserna och bakgrund till denna fördjupning

I 2019 års uppföljning av Handlingsplan för psykisk hälsa genomförs också fördjupad analys av
prioriterade områden, där brukarinflytande är ett av fördjupningsområdena

Under juni-oktober 2019 har tre fördjupade analyser genomförts inom ramen för arbetet med
uppföljningen av Handlingsplan för psykisk hälsa. Syftet är att stärka det lokala, delregionala och
länsgemensamma arbetet med Handlingsplanen genom att skapa en fördjupad förståelse av
arbetet inom prioriterade områden. Arbetsutskottet tog den 13 juni 2019 beslut om att
fördjupningsanalysen ska fokusera på Handlingsplanens mål om SIP och brukarinflytande samt en
övergripande sammanställning av Handlingsplanens genomförande inom respektive
vårdsamverkansområde.

Områden för fördjupad analys:
SIP

o Mål V3.1 Personer som har behov av samordnade insatser ska ha en SIP
o Mål B3.1 Barn och unga som har behov av samordnade insatser ska ha en

SIP/Västbusplan
Brukarinflytande

o Mål V3.2 Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i utvecklingsarbete
o Mål B3.2 Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i utvecklingsarbete

Vårdsamverkansområdenas organisering och genomförande av handlingsplanen

Den fördjupade analysen görs i tillägg till indikatoruppföljningen för att bättre förstå de utvalda
områdena. I denna skrift redovisas den fördjupade analysen relaterat till Handlingsplanens mål
V/B 3.2 om brukarinflytande. Arbetet har genomförts utifrån en bred ansats vilket beskrivs
närmare under ”Vårt angreppssätt”.

Kort bakgrund till fördjupad analys av brukarinflytande

Orden brukarinflytande , -medverkan och -delaktighet används, som tidigare nämnts, ofta när
man avser att brukare på något sätt kan ta del av eller påverka besluten som rör deras egna
insatser. Det är viktigt att låta de som berörs av insatserna vara med och påverka för att få så bra
utfall som möjligt, inte minst då professionen och brukarna ofta har olika bild av vad bra utfall
innebär.

Vid Skaraborgs sjukhus fick exempelvis föräldrar, vars barn vårdats inom neonatalvården, och
medarbetare lämna förbättringsförslag inom ramen för ett utvecklingsarbete vid kliniken. Totalt
framförde föräldrarna och personalen 21 respektive 28 förbättringsförslag. Endast tre av
förbättringsförslagen var gemensamma.*

Eftersom brukarinflytande är en framgångsfaktor i utvecklingsarbete inkluderar de statliga
medlen för satsningar på psykisk hälsa 2018 – 2020 även öronmärkta pengar för samordning av
insatser för ökad brukarmedverkan i kommun och region. Brukarnätverket NSPHiG är även en av
de tre parterna som tillsammans tagit fram Handlingsplan för psykisk hälsa. Flera
vårdsamverkansorganisationer uppger i intervjuer att arbetet för ett ökat brukarinflytande är
prioriterat och samtliga uppger att brukare i någon mån är delaktiga i utvecklingsarbete. Utifrån
Handlingsplan för psykisk hälsa har flera delregioner och kommuner beslutat kring exempelvis
informationsinsatser och att brukarföreträdare ska involveras i forum/grupper.

Det kvarstår dock frågor kring i vilken utsträckning brukare görs delaktiga i Västra Götaland, samt i
vilken utsträckning det finns förutsättningar för dem att utöva inflytande. I den kartläggning av
samverkan med patient-, brukar- och närståendeföreningar som genomfördes 2017/18 i Västra
Götaland framkom att det kvarstår ett viktigt arbete för att stärka brukarinflytandet. Exempelvis
identifierades brist på ekonomisk ersättning och brist på reellt inflytande som hinder för
brukarinflytandearbetet, liksom brist på kunskap inom kommunerna.

Så kallad ”tokenism” (skendemokrati, skeninflytande, symboliska åtgärder) är ett av de mest
förekommande begreppen i litteraturen om brukarinflytande. Det innebär att brukarna får
information och möjlighet att uttrycka sig, men att de i praktiken inte har någon möjlighet att
påverka. Socialstyrelsen (2001)** och SOU 2011:35*** fann i sina genomgångar av olika försök
till brukarinflytande att de ofta innebar att brukarna hade en roll som enligt Arnsteins välkända
inflytandetrappa, klassificerade sig som symboliska åtgärder utan riktigt inflytande. Samtidigt
framgår av litteraturen att verkligt brukarinflytande kräver att brukarna/brukarrepresentanterna
finns med på olika nivåer med olika metoder.****

Mot bakgrund av detta finns en önskan om att bättre förstå hur brukarinflytande ser ut i Västra
Götaland samt att belysa möjligheter för att stärka brukarinflytandet. Det har även uttryckts
önskemål om att sprida goda exempel från verksamheter som på olika nivåer har lyckats arbeta
med brukarinflytande.
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Källor: * Gustavsson, S. Improvements in neonatal care; using experience-based co-design. International Journal of Health Care Quality Assurance Vol. 27 No. 5, 2014. ** Socialstyrelsen. Brukarråd och brukarrevisioner. 
2001. *** SOU 2011:35. Bättre insatser vid missbruk och beroende. Stockholm: 2011. **** FoU Västernorrland. Ett förtroendeuppdrag… - Kartläggning av hinder och framgångsfaktorer för brukarråd och brukarinflytande 
inom missbruks- och beroendevården. Härnösand: 2012:4.



Syfte, mål, frågeställningar och genomförande
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1. OM DENNA SKRIFT

Syfte och mål

Syftet med denna delrapport är att främja och stimulera utvecklingen av brukarinflytande i Västra
Götaland, där den enskildes egna upplevelser tas tillvara i beslut gällande vård och omsorg på
lokal, delregional och länsnivå. Målet med arbetet har varit att utveckla ett användarvänligt och
lättillgängligt underlag som kan stimulera arbetet för ökat brukarinflytande samt vara ett stöd i
det fortsatta arbetet på lokal, delregional och länsnivå.

Frågeställningar

Från bakgrundsbeskrivningen framgår att det funnits en önskan om att bättre förstå hur man kan
arbeta med samt stärka brukarinflytandet i Västra Götaland. För denna fördjupningsanalys har
följande huvudfrågeställning formulerats:

”Hur kan vi stärka brukarinflytandet på individ-, verksamhets- och systemnivå?”

Bakgrunden till frågeställningen är en önskan om att bättre förstå huruvida det ökande arbetet
för brukarinflytande och delaktighet i Västra Götaland också medföljts av möjligheter att faktiskt
påverka samt önskemål om att stärka brukarinflytandet ytterligare. Med att ”stärka”
brukarinflytandet avser vi att stärka förutsättningarna för att kunna arbeta med brukarinflytande
samt att stärka möjligheterna till reellt brukarinflytande, där vi gör åtskillnad på mer symboliska
former för delaktighet och ambitioner för att brukare ska ha möjlighet till inflytande mot
möjlighet till faktisk påverkan.

Vårt angreppssätt

Utgångspunkten för denna fördjupade analys var att tillfrågade parter (såsom
Vårdsamverkansgruppen och Styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa) önskade en fördjupad
analys på brukarområdet. Det är dock viktigt att understryka att denna fördjupade analys inte
specifikt analyserar eller följer upp handlingsplanens mål om brukardelaktighet i
utvecklingsarbete, utan har haft ett bredare fokus på brukarinflytande i stort i Västra Götaland.
Fokus och inriktning för den fördjupade analysen har utvecklats i nära dialog med de regionala
koordinatorerna för brukarmedverkan.

fortsättning.

I detta arbete har vi haft en kvalitativ och verksamhetsnära ansats. Det är värt att påpeka att det
finns mycket relevant litteratur och forskning på området, vilken dock inte har sammanställts
inom ramen för detta arbete.

Som stöd i vårt analysarbete har vi utgått från ett antal förutsättningar, bearbetade utifrån
Socialstyrelsens vägledning: ”Att ge ordet och lämna plats – Vägledning om brukarinflytande inom
socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård”* som beskriver förutsättningar för
brukarinflytande.

På grund av arbetets avgränsade karaktär gör denna fördjupade analys inte anspråk på att
omfatta alla nödvändiga delar och omfatta alla relevanta perspektiv för att besvara
huvudfrågeställningen i sin helhet, men kan förhoppningsvis utgöra ett verksamhetsnära bidrag
till det fortsatta arbetet och stimulera till dialog.

Arbetets genomförande

Analysen har genomförts med hjälp av kvalitativa metoder under totalt cirka 3 veckor. Analysen

är därmed begränsad till de aktiviteter som inryms inom ramen för tidsperioden. I arbetet har

bland annat intervjuer genomförts med brukarorganisationer, företrädare från verksamheter i

delregionerna samt intervjuer med olika verksamheter. Totalt har cirka 25 intervjuer genomförts

inom ramen för delstudien. En fullständig förteckning över intervjupersoner återfinns i appendix.

Vidare har vissa dokument och delregionala/lokala handlingsplaner analyserats. Projektplanen

utvecklades, som tidigare har nämnts, i dialog med de regionala koordinatorerna för

brukarmedverkan inom brukarorganisationerna respektive vårdsamverkan, Sara Svensson och

Lars Alfredsson. De har även varit ett viktigt stöd i att identifiera relevanta intervjupersoner.

Arbetet har genomförts med externt stöd från Lumell Associates.

Källor: * Socialstyrelsen (2013). Att ge ordet och lämna plats - Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, 
psykiatri och missbruks- och beroendevård. Västerås: Socialstyrelsen
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*Ramverket till höger är skapat av Sara Svensson och Lars Alfredsson, regionala koordinatorer för
brukarinflytande i Västra Götaland. 101010

Begreppet brukarinflytande
I denna rapport använder vi återkommande begreppet
brukarinflytande, trots att det även finns andra begrepp såsom
brukarmedverkan och brukardelaktighet. Begreppet brukarinflytande
tydliggör att individens delaktighet även ska påverka insatserna i
någon mån.

Brukarinflytande på olika nivåer
Brukarinflytande kan finnas på flera olika nivåer såsom individ-,
verksamhets- och systemnivå. Indelningen är vanlig vid analys av
brukarinflytande.

Systemnivå
Med brukarinflytande på systemnivå avses möjligheten till
delaktighet och inflytande i utvecklingsarbete och beslut på en
organisatorisk och strategisk nivå. Detta kan exempelvis vara vid
utformande av vårdprogram, riktlinjer eller politisk påverkan. Denna
form av inflytande drivs oftast genom intresseorganisationer.

Verksamhetsnivå
Med brukarinflytande på verksamhetsnivå avses möjligheten till
delaktighet och inflytande i utvecklingsarbete och beslut som rör en
verksamhet, till exempel en vårdavdelning eller ett boende.

Individnivå
Med brukarinflytande på individnivå avses den enskildes möjlighet att
påverka sin egen livssituation och den vård eller det sociala stöd hen
eller någon närstående behöver.
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Systemnivå

• Långsiktig och 
organiserad brukar-
och närstående-
representation i 
process-, dialog-, 
arbets- och 
styrgrupper etc. 

Verksamhetsnivå

• Brukarstyrd 
brukarrevision

• Peer support
• Brukarråd
• Studiecirklar
• Hjärnkoll

Individnivå

• SIP
• Peer support
• Föreningsaktiv
• Information
• Studiecirklar
• Hjärnkoll

Brukarinflytande på olika nivåer:
Ramverk från regionala koordinatorer för brukarinflytande i Västra Götaland*

Exempel på verktyg/ metoder:



Stöd för att analysera möjligheter till stärkt brukarinflytande
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Analys av möjliggörare och hinder utifrån förutsättningar för brukarinflytande
I kapitel 5 i denna skrift sammanställer och analyserar vi våra samlade
observationer kring möjligheter och hinder för att stärka brukarinflytandet i Västra
Götaland. För analysen har vi utgått från ett antal förutsättningar som enligt
Socialstyrelsen är nödvändiga för brukarinflytande, med det menat att individer och
grupper ska kunna påverka insatser liksom utformningen och styrningen av de
verksamheter som levererar insatserna.

Förutsättningarna är, som tidigare nämnts, framtagna av Socialstyrelsen och
publicerade i rapporten ”Att ge ordet och lämna plats – Vägledning om
brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård”*.
Myndigheten har sammanställt förutsättningarna utifrån möten med professionen
och brukarorganisationer samt utifrån litteraturstudier. Förutsättningarna gäller för
såväl individ-, verksamhets- som systemnivå.

För att underlätta läsningen har förutsättningarna ordnats utifrån Organisation,
Chef/medarbetare och Brukare (brukarorganisation/brukarföreträdare/enskild
brukare). Denna indelning avser att spegla var förutsättningarna främst ”uppstår”;
• på organisationsnivå
• hos chef/medarbetare (individen i organisationen)
• i den direkta relationen till brukarorganisationer/brukarföreträdare eller

enskilda brukare.
Syftet är att underlätta att driva ett fokuserat utvecklingsarbete som berör alla
dessa delar - nödvändiga för ett stärkt brukarinflytande.

1. OM DENNA SKRIFT

Förutsättningar för stärkt brukarinflytande 
(bearbetat utifrån Socialstyrelsen 2013*):

Källa: *Socialstyrelsen (2013). Att ge ordet och lämna plats - Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, 
psykiatri och missbruks- och beroendevård. Västerås: Socialstyrelsen; Bearbetning av Lumell Associates.

Organisation Chef/medarbetare Brukare
Brukarorganisation/
brukarföreträdare/

enskild brukare

Förankring och 
samverkan

Kunskap om olika 
grupper

Rutiner och 
hållbar struktur

Resurser

Långsiktighet och 
uthållighet

Utbildning

Attitydförändring

Bemötande och 
helhetssyn

Göra 
maktrelationer 

tydliga

Tillgänglighet och 
utbildning

Resurser

Information och 
kommunikation
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Götaland – en länsgemensam 
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Arbetet med brukarinflytande på länsgemensam nivå (1/2) 
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Inom ramen för ”Handlingsplan för psykisk hälsa” genomförs en länsövergripande
satsning för att öka brukarinflytandet på individ-, verksamhets- och systemnivå.
Satsningen syftar till att stärka brukarinflytande regionalt, delregionalt och lokalt i
Västra Götaland och finansieras genom statliga medel. Aktiviteterna inom ramen för
denna satsning är inte specificerade i Handlingsplanen utan har tagits fram i en
separat projektplan. Aktiviteter för att öka brukarinflytandet har också planerats
och/eller genomförts på delregional och lokal nivå. Som omnämns i inledningen av
denna skrift är även NSPHiG en av parterna i framtagandet av Handlingsplanen.

För att driva arbetet från länsnivå har två koordinatorer anställts, Lars Alfredsson
och Sara Svensson. Lars Alfredsson är gemensam resurs för de sex delregionala
vårdsamverkansorganisationerna. 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 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. Brukarrådet
för missbruksfrågor i Västra Götaland är ett nätverk av nio ideella föreningar som
tillsammans verkar för inflytande inom den samlade missbruks- och beroendevården.
Kopplat till projektet finns även ett vetenskapligt stöd, som utgörs av Jenny Rangmar
forskare vid FoU i Väst, Göteborgsregionen.

Koordinatorernas övergripande uppdrag består av att utveckla arbetssätt, strukturer
och rutiner kring brukarinflytande på individ-, verksamhets- och systemnivå.
Samverkan ska skapas utifrån varje vårdsamverkansgrupp och de verksamheter och
föreningar som finns i respektive geografiska område.

Det länsövergripande arbetet pågår november 2018 till och med december 2019.
Om regeringen och SKL tecknar en 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.

Fem mål har tagits fram för det länsgemensamma arbetet, i dialog med
processledare, utvecklingsledare, profession, ledningsgrupper och brukarföreningar i
respektive vårdsamverkansområde:

• Mål 1. Ha kommunicerat, informerat och fört dialog kring brukarinflytande samt
den betydelse det kan ha i varje delregion på system-, verksamhets- och
individnivå.

• Mål 2. Ha genomfört en regional Framtidskonferens kring brukarinflytande på
system-, verksamhets- och individnivå. Syftet med konferensen är att stödja
utvecklingsarbetet kring brukarinflytande i respektive vårdsamverkansområde.

• Mål 3. Ha skapat information och informationstillfällen om metoden och
förhållningsättet Delat beslutsfattande för profession, patienter, brukare och
närstående.

• Mål 4. Ha formulerat och publicerat listor på brukar och närståendeföreningar på
Vårdsamverkans hemsidor samt information om vad brukarinflytande och brukar-
och närståendeföreningar är.

• Mål 5. Ha deltagit i arbetsgrupp för framtagande av Handbok i Brukarinflytande

På följande sida beskrivs hur arbetet fortgår inom ramen för respektive mål.
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Mål 1. Kommunikation, information och dialog om brukarinflytande i delregionerna

Koordinatorerna har besökt vårdsamverkansgrupper i samtliga sex delregioner för att
informera om arbetet och för att inhämta synpunkter. Informationsspridning sker
även när koordinatorerna deltar i utbildningar, konferenser, arbetsgrupper,
ledningsgrupper och i samband där politiker, verksamheter och brukar- och
närståendeorganisationer deltar.

I arbetet med denna fördjupade analys har det framgått att koordinatorernas arbete
är väl känt i respektive vårdsamverkan på en delregional nivå. Intervjuer tyder även på
att koordinatorerna lyckats i att nå ut till vissa vårdsamverkansgrupper på lokal nivå.

Mål 2. Framtidskonferens kring brukarinflytande för att stödja utvecklingsarbetet
kring brukarinflytande i respektive vårdsamverkansområde

Konferensen genomförs den 7 november 2019. Målgruppen är profession, ledning
och brukar- och närståenderepresentanter inom området psykisk hälsa. Under
konferensen diskuteras bland annat en handbok för brukarinflytandearbete riktad till
kommuner och vårdsamverkansstrukturer.

Mål 3. Information om metoden och förhållningsättet Delat beslutsfattande

En arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram informationsmaterial och för att genomföra
informationstillfällen för profession, patienter, brukare och närstående.
Informationstillfällen riktade till brukarrepresentanter och allmänheten genomfördes
våren 2019 i Göteborgsområdet och Fyrbodal. Informationstillfällen i övriga
delregioner är inplanerade hösten 2019. Information om delat beslutsfattande har
även spridits till profession och brukarrepresentanter genom bland annat utbildningar
och föredrag i hela länet.

Mål 4. Framtagande och publikation av listor på brukar- brukar-
och närståendeföreningar på Vårdsamverkans webbsidor

Sara Svensson har i samarbete med kommunikatör på Vårdsamverkan
Västra Götaland VVG, sammanställt listor på brukar- och närståendeföreningar som
finns publicerade på VVG:s webbsida. Dessa listor finns även publicerade eller
tillgängliga via länk från respektive vårdsamverkans webbsida, men i SIMBA och
SAMLA identifieras de enbart via publicerade nyhetsartiklar.

Den kvalitativa analysen indikerar att ett arbete kvarstår för att dessa listor ska bli
allmänt kända och komma till bruk i vårdsamverkan även på en lokal nivå.

Mål 5. Deltagande i arbetsgrupp för Handbok i Brukarinflytande

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 färdigställs under hösten 2019.

Arbetet med brukarinflytande på länsgemensam nivå (2/2)
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om brukarinflytande 

7 november
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Brukarinflytande i vårdsamverkansarbetet
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3. BRUKARINFLYTANDE I DELREGIONERNA

Nedan återfinns en kortfattad övergripande beskrivning av hur brukarinflytandet ser
ut i de sex vårdsamverkansorganisationerna (systemnivå) samt vilka aktiviteter och
satsningar för att främja brukarinflytande som har planerats eller genomförts. På de
sidor som följer beskrivs arbetet i respektive delregion för sig.

På en övergripande nivå, hur involveras brukare i vårdsamverkansarbetet?
Det syns skillnader mellan delregionerna i hur brukarföreträdare involveras i
vårdsamverkansarbetet. I fyra av sex delregioner finns brukarföreträdare
representerade i utvecklings-/temagrupper. I de två andra delregionerna (Fyrbodal
och Södra Älvsborg) förekommer inte detta på delregional nivå, men
brukarföreträdare involveras på andra sätt, exempelvis vid planering och
genomförande av utbildningsinsatser.

Denna fördjupade analys har inte inkluderat någon heltäckande kartläggning av hur
brukare involveras i arbetet i lokala vårdsamverkansorganisationer. Dock finns
indikationer på att arbetet ser olika ut även på lokal nivå och att arbetet bland annat
påverkas av olika prioriteringar och avstånd till brukarföreningar.

Vilka aktiviteter och satsningar för att främja brukarinflytande har
planerats respektive genomförts inom ramen för Handlingsplanen?
Samtliga delregioner genomför någon form av satsning på utbildningar om SIP. Ett
stärkt arbete kring SIP kan bidra till att öka brukarinflytandet på individnivå. Det
framgår dock i intervjuer att det har upplevts vara svårare att konkretisera hur
vårdsamverkan ska arbeta för att involvera brukare i utvecklingsarbete på system- och
verksamhetsnivå. Det länsövergripande arbetet anses ha ökat dialogen kring
brukarinflytande i delregionerna. Det har även lett till vissa konkreta aktiviteter,
såsom utbildningar och workshops för att öka kunskapen hos medarbetare i
vårdsamverkan/verksamheter om vad brukarinflytande innebär och hur
brukarinflytandet kan stärkas på individ-, verksamhets- och systemnivå, enligt
intervjupersoner.

Hur har genomförandet av identifierade aktiviteter gått? Vad har resultaten blivit
enligt brukarföreträdare och representanter från verksamheter och kanslier?
Det länsgemensamma arbetet lyfts av flera intervjupersoner som en styrka som
bidragit till en utökad dialog om brukarinflytande. Det finns överlag en positiv
inställning till att öka brukarinflytandet i vård och omsorg inom vårdsamverkan, men
det upplevs ofta som svårt att konkretisera tydliga mål och att sedan avgöra om ett
stärkt brukarinflytande faktiskt har uppnåtts. Företrädare i flera delregioner uppger
vidare att Handlingsplanens mål som berör brukarinflytande upplevs som svåra att
arbeta med på systemnivå. Till skillnad från flera andra mål i Handlingsplanen upplevs
brukarinflytande inte vara lika konkret och det anses vara svårare att följa upp.

På följande sidor beskrivs arbetet med 
brukarinflytande i respektive 

vårdsamverkansområde



• Det som framförallt lyfts fram i lokala handlingsplaner är insatser för att öka
brukarinflytandet på individnivå genom att stärka arbetet med SIP. Bland annat genomförs
SIP-utbildningar för personal i kommunala och regionala verksamheter med stöd av den
delregionala projektledaren för Handlingsplanen.

• I Vänersborg lyfter närsjukvårdsgruppen att en dialog förs med brukarföreningar inom
öppenpsykiatrin och socialpsykiatrin.

I intervjuer framgår följande lokala exempel på arbetet för att öka brukarinflytande:

• I Lysekil genomförs en workshop om brukarinflytande under hösten 2019, för att öka
kunskapen i närsjukvårdsgruppen om hur man kan arbeta med brukarinflytande på
individ-, verksamhets- och systemnivå. Workshopen kommer att genomföras med hjälp av
NSPHiG och Sara Svensson.

• I Munkedal användes medel inom ramen för psykisk hälsa-satsningen för att sätta upp
teaterföreställningen Tillhörig under hösten 2018. Föreställningen handlade om att leva
med psykisk ohälsa och individer inom kommunens stödverksamhet deltog såväl i
framtagandet av pjäsen som på scenen.

• Vänersborg har satsat på en föreläsningsserie om brukarinflytande riktad till både
allmänheten och profession.

• I Dals-Ed har en inspirationsdag genomförts för brukare, som bland annat fått information
om att det finns ett kommunalt handikappråd och en psyksamgrupp där det går att delta
om en brukarförening skapas.

Hur har genomförandet av identifierade aktiviteter gått? Vad har resultaten blivit enligt
brukarföreträdare och representanter från verksamheter och kanslier?

På den delregionala nivån lyfts att den regionala satsningen på brukarinflytande har
uppskattats inom vårdsamverkan och lett till ett ökat fokus på brukarinflytande samt bidragit
till dialog om ämnet. Det har även haft en effekt på lokal nivå i exempelvis Lysekil, där medel
satsas för att öka kunskapen om brukarinflytande. Dock framgår att ett arbete kvarstår för att
”gå från ord till handling” och för att uppnå ett brukarinflytande på systemnivå. Satsningen
på teaterföreställningen för allmänheten i Munkedal uppges ha varit välbesökt och
uppskattad.

Brukarinflytande i Vårdsamverkan Fyrbodal

17

Nedan sammanställs kortfattat hur arbetet med brukarinflytande ser ut i Vårdsamverkan
Fyrbodal (systemnivå). Beskrivningen utgår från intervjuer med anställda inom
vårdsamverkan på delregional- och lokal nivå, samt hos huvudmännen i delregionen. Vidare
har delregionala dokument och lokala handlingsplaner analyserats.

På en övergripande nivå, hur involveras brukare i vårdsamverkansarbetet?

Brukarinflytande ses som en viktig fråga i Vårdsamverkan Fyrbodal och en ökad medvetenhet
om behovet av brukarinflytande och en stärkt dialog har vuxit fram på senare år. Det saknas
dock en tradition av att inkludera brukarföreträdare i vårdsamverkansarbetet i
Ledningsgruppen eller arbetsgrupper på delregional nivå. I tillfälliga arbetsgrupper har
brukarrepresentation förekommit undantagsvis, men detta har varit vanligare i vissa lokala
närsjukvårdsgrupper. I Uddevalla finns det exempelvis brukarrepresentanter med vid möten
som berör psykisk ohälsa och missbruk.

I och med det länsövergripande arbetet som leds av Sara Svensson och Lars Alfredsson
beskrivs att frågan har fått ett större fokus och att en större medvetenhet har uppnåtts i
Fyrbodal. Ett behov av brukarinflytande syns och frågan anses vara mycket viktig. Då lokala
närsjukvårdsgrupper har bjudits in till kansliet för att utbyta erfarenheter av arbetet med
Handlingsplanen har även de regionala koordinatorerna deltagit och föreläst samt inspirerat
till hur vårdsamverkan kan arbeta med brukarinflytandemålen. Effekten som ses av detta är
framförallt att brukarinflytande diskuteras mer, men kansliet kommer även att delta vid
framtidskonferensen som anordnas om brukarinflytande under hösten 2019. På lokal nivå
har vissa satsningar genomförts med medel inom ramen för Handlingsplanen.

Vilka aktiviteter och satsningar för att främja brukarinflytande har
planerats respektive genomförts inom ramen för Handlingsplanen?

I Fyrbodal har Vårdsamverkan tagit fram en delregional genomförandeplan och en
implementeringsplan som syftar till att genomförandet av aktiviteter inom ramen för
Handlingsplanen ska formuleras och utföras på den lokala nivån. Planerna innehåller därmed
inte prioriterade mål eller aktiviteter kopplade till specifika mål, utan beskriver hur den lokala
nivån ska stöttas i sitt arbete. En begränsning i denna analys har därmed varit att vi inte haft
möjlighet att genomföra intervjuer med samtliga lokala närsjukvårdsgrupper.

Till höger redovisas ett utdrag av aktiviteter som finns beskrivna i lokala handlingsplaner
(listan kan dock inte ses som uttömmande):
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Nedan sammanställs kortfattat hur arbetet med brukarinflytande ser ut i Vårdsamverkan i
Göteborgsområdet (systemnivå). Beskrivningen utgår från intervjuer med anställda inom
vårdsamverkan på delregional och lokal nivå, samt hos huvudmännen i delregionen. Vidare
har delregionala dokument och lokala handlingsplaner analyserats.

På en övergripande nivå, hur involveras brukare i vårdsamverkansarbetet?

I Göteborgsområdet finns en tradition att inkludera brukarföreträdare i vårdsamverkans-
arbetet såväl på delregional som lokal nivå och brukarinflytandefrågan lyfts som prioriterad.
Brukarföreträdare från NSPHiG respektive Funktionsrätt Västra Götaland finns
representerade i två av de fyra Temagrupper som arbetar på delregional nivå för att stärka
och systematiskt förbättra berörda verksamheter och de vård- och stödinsatser som ges.
Temagrupp barn och unga har en referensgrupp bestående av flera olika
brukarorganisationer. Dock saknas representation i Temagrupp äldre. I arbetsgrupper
involveras brukarföreträdare ibland, beroende på vilken fråga som behandlas.

Representation finns även i flera olika grupper som arbetar strategiskt på lokal nivå, såsom
enhetschefsnätverk och styrgrupper. Brukarföreträdare involveras även i utbildningsinsatser
anordnade av vårdsamverkan samt vid föreläsningar riktade till brukare och närstående.

Dialog har förts kring att starta ett nätverk av brukare som kan ”låna ut sig” till verksamheter
för att delge ett brukarperspektiv i olika frågor, inspirerat av Region Jönköping läns så kallade
Levande bibliotek. Detta är dock inte aktuellt i nuläget.

Vilka aktiviteter och satsningar för att främja brukarinflytande har
planerats respektive genomförts inom ramen för Handlingsplanen?

I den delregionala genomförandeplanen lyfts brukarinflytande framförallt genom
satsningarna på SIP. Nedan sammanfattas de identifierade aktiviteterna:

• Ökat brukarinflytande på individnivå genom SIP-utbildningar för verksamheter i
delregionen (se separat delrapport om SIP), där även brukarföreträdare har varit med och
utvecklat utbildningen samt föreläst vid utbildningstillfällen

• Mål att brukarföreträdare ska finnas med i Vårdsamverkans Temagrupper

• Mål att information och utbildning om SIP till den enskilde och dess anhöriga (patient- och
anhörigföreningarna) ska genomföras

Brukarinflytande i Vårdsamverkan i Göteborgsområdet

Vidare framgår det i intervjuer att brukarföreträdare involveras även i andra utbildnings- och
föreläsningsinsatser inom ramen för Handlingsplanen.

I denna fördjupade analys är en begränsning att vi inte har haft möjlighet att genomföra
intervjuer med företrädare från vårdsamverkansgrupper på lokal nivå i samtliga delregioner.
Dokumentstudien visar dock att satsningar på brukarinflytande även pågår i exempelvis
Härrydas närområdessamverkan, där bland annat följande aktiviteter ingår i den lokala
Handlingsplanen för psykisk hälsa:

• Ett ökat fokus på den enskildes rättigheter och vikten av brukarinflytande ska ingå i
informationen om SIP

• Resultatet från Nationella brukarundersökningar och brukarrevisioner ska användas i
socialtjänstens förbättringsarbete på vuxensidan och resultat från Västermodellen och
Nationella brukarundersökningar ska användas i socialtjänstens förbättringsarbete på barn
och unga-sidan

Hur har genomförandet av identifierade aktiviteter gått? Vad har resultaten blivit enligt
brukarföreträdare och representanter från verksamheter och kanslier?

Flera av de aktiviteter ingår i den delregionala genomförandeplanen och som berör
brukarinflytande har genomförts eller pågår. Utbildningsinsatser om SIP för verksamheter
pågår och utbildningsinsatser om SIP riktade till patienter och anhöriga är planerade att ske
höst/vinter 2019. Vårdsamverkan i Göteborgsområdet har fått bra stöd från de regionala
koordinatorerna för brukarinflytande i sitt arbete med SIP-utbildningar och planerar även att
ta stöd av koordinatorerna vid kommande informationsinsatser för brukare och närstående.

Respektive Temagrupp har själva fått bryta ned målen i den delregionala
genomförandeplanen och välja ut vad man bör fokusera på. Tre av fyra temagrupper har i
och med detta valt att inkludera brukarföreträdare i arbetet. För att stärka brukarinflytandet i
samtliga temagrupper och arbetsgrupper där brukarrepresentation finns, är det av vikt att
frågan om brukarinflytande fortsatt stärks och att kunskap sprids till samtliga deltagare.
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Brukarinflytande i Samverkan i Lerum och Alingsås, SAMLA

Nedan sammanställs kortfattat hur arbetet med brukarinflytande ser ut i Samverkan i Lerum
och Alingsås, SAMLA. Beskrivningen utgår från intervjuer med anställda inom vårdsamverkan
på delregional nivå, brukarrepresentanter samt aktivitetsplaner utvecklade inom
vårdsamverkansorganisationen.

På en övergripande nivå, hur involveras brukare i vårdsamverkansarbetet?

SAMLA är en liten och relativt nyskapad vårdsamverkan, men har inlett ett arbete för att
möjliggöra brukarinflytande i vårdsamverkansarbetet. Brukarföreträdare från NSPHiG finns
representerade i två av fyra Utvecklingsgrupper i SAMLA; Barn och Unga samt Psykisk hälsa
och missbruk. Vidare anordnar Utvecklingsgrupp äldre dialogmöten riktade till brukare och
anhöriga för att sprida information och för att möjliggöra dialog mellan verksamheter och
brukare. NSPHiG har även blivit inbjudna att delta i arbetsgrupper kring enskilda frågor,
såsom uppbyggnad av socialmedicinska mottagningar och Mini Maria-verksamhet.

Det finns en ambition att fortsätta att arbeta med dialogmöten inom Utvecklingsgrupp äldre
och planer finns på att involvera brukarorganisationer i planeringen.

Vilka aktiviteter och satsningar för att främja brukarinflytande har
planerats respektive genomförts inom ramen för Handlingsplanen?

I SAMLA har vårdsamverkan valt att inte ta fram en delregional genomförandeplan, utan de
har istället inkluderat aktiviteter i respektive utvecklingsgrupps aktivitetsplan. Till skillnad från
övriga delregioner finns det inte heller lokala vårdsamverkansgrupper i SAMLA. Nedan
sammanfattas de huvudsakliga aktiviteter som vårdsamverkan har lyft i aktivitetsplaner eller
intervjuer som berör brukarinflytande.

• Ökat brukarinflytande på individnivå genom SIP-utbildningar för verksamheter i
delregionen (se separat delrapport om SIP).

• Dialogmöte med tema Den nära vården, maj 2019, där personer från olika
brukarorganisationer bjöds in.

• Dialogmöte inplanerat hösten 2019 på temat Demens. Vid detta tillfälle kommer även
brukarrepresentanter från demensföreningen att delta i planeringen.

• Brukarrepresentation i styrgrupp och arbetsgrupp för uppbyggnad av socialmedicinska
mottagningar och Mini Maria-verksamhet.

Hur har genomförandet av identifierade aktiviteter gått? Vad har resultaten blivit enligt
brukarföreträdare och representanter från verksamheter och kanslier?

Dialogmötet som genomfördes i maj 2019 upplevdes som positivt. En framgångsfaktor var att
en inbjudan gick ut till allmänheten, för att öka deltagandet. Den övergripande bilden är även
att det finns en positiv inställning till att involvera brukarföreträdare i vårdsamverkansarbetet
och att vårdsamverkan ser ytterligare möjligheter för att utveckla brukarinflytandet i
organisationens arbete, trots att detta är en relativt ny vårdsamverkan.
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Brukarinflytande i Närvårdssamverkan SIMBA

Nedan sammanställs kortfattat hur arbetet med brukarinflytande ser ut i Närvårdssamverkan
SIMBA (systemnivå). Beskrivningen utgår från intervjuer med anställda inom vårdsamverkan
på delregional nivå, brukarrepresentanter, verksamhetsrepresentanter samt den delregionala
genomförandeplanen.

På en övergripande nivå, hur involveras brukare i vårdsamverkansarbetet?

I SIMBA arbetar Närvårdssamverkan aktivt för att möjliggöra brukarinflytande i sitt arbete. De
tog år 2018 fram en riktlinje som bland annat definierade mål och syfte med
Närvårdssamverkans arbete med brukarinflytande samt konkreta aktiviteter för att
möjliggöra detta. Av riktlinjen framgår bland annat att ”Brukares kunskaper och erfarenheter
[ska] tas tillvara i förbättrings- och utvecklingsarbete genom synpunktsinhämtning inför
beslut”. Vidare framgår att brukarrepresentanter ska ingå i samtliga utvecklingsgrupper samt
i arbetsgrupper för förbättringsarbete. I enlighet med riktlinjen finns brukarföreträdare
representerade i samtliga utvecklingsgrupper på delregional nivå. SIMBA har även haft
brukarrepresentanter som deltagit i arbetsgrupper för frågor såsom uppbyggnad av en Mini
Maria-verksamhet i delregionen, i enlighet med riktlinjens formulering: ”Brukare ska delta
som teammedlem i förbättringsarbete för att ge förutsättningar för att lyfta in brukares
kunskap och erfarenhet”.

Vilka aktiviteter och satsningar för att främja brukarinflytande har
planerats respektive genomförts inom ramen för Handlingsplanen?

Som omnämnt ovan har SIMBA tagit fram en riktlinje för brukarinflytande inom
Närvårdssamverkans arbete. Även i den delregionala genomförandeplanen för arbetet i
Närvårdssamverkan framgår ett övergripande mål om att SIMBA ska öka medverkan och
påverkan från brukarorganisationer i utvecklingsarbete på alla nivåer. I genomförandeplanen
definieras följande aktiviteter:

• Brukarrepresentanter ska inkluderas i samverkans- och utvecklingsgrupperingar inom
SIMBA. Målet är att brukarrepresentation ska finnas i minst 50 procent av
vårdsamverkansområdets samverkans- och utvecklingsgrupperingar.

• Ökat brukarinflytande på en individnivå genom utveckling av rutiner och arbetssätt för SIP
(se separat delrapport om SIP).

Möjligheten att besvara i vilken utsträckning som aktiviteter har planerats eller genomförts
på lokal nivå är begränsad i denna fördjupade analys. Intervjuer med brukarrepresentanter
pekar dock på att brukarrepresentation finns även i vissa lokala samverkansgrupper och även
i utvecklingsarbete på lokal nivå.

Hur har genomförandet av identifierade aktiviteter gått? Vad har resultaten blivit enligt
brukarföreträdare och representanter från verksamheter och kanslier?

Från Närvårdssamverkan lyfts brukarfokuset som en framgångsfaktor i arbetet med olika
frågor inom ramen för Handlingsplanen. Bland annat lyfter de att brukarrepresentationen i
utvecklingsarbetet och utformningen av Mini Maria-verksamhet i SIMBA som ett viktigt stöd.

Närvårdssamverkan har god representation från brukarrepresentanter på delregional nivå,
men det finns även brukarrepresentation i lokala samverkans- och utvecklingsgrupper.

Brukarföreträdare lyfter att chefer och ledning inom SIMBA har förståelse för
brukarperspektivet och vikten av brukarens erfarenheter.
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Källa: SIMBA:s samordningsgrupp. Brukarmedverkan inom ramen för närvårdssamverkan. 2018



Brukarinflytande i Vårdsamverkan Skaraborg

Nedan sammanställs kortfattat hur arbetet med brukarinflytande ser ut i Vårdsamverkan
Skaraborg (systemnivå). Beskrivningen utgår från intervjuer med anställda inom vårdsamverkan
på delregional nivå, brukarrepresentanter samt dokumentation om projektet IAPS.

På en övergripande nivå, hur involveras brukare i vårdsamverkansarbetet?

I intervjuer framgår att frågan om brukarinflytande har diskuterats allt mer i Skaraborg i och
med det arbete kring brukarinflytande som drivs på länsnivån av Sara Svensson och Lars
Alfredsson. De regionala koordinatorerna för brukarinflytande har besökt delregionen och även
varit en viktig del vid workshops som Skaraborg anordnat inom ramen för Handlingsplan för
psykisk hälsa. Handlingsplanens mål om att öka brukarinflytandet i utvecklingsarbete har
uppfattats som ett av de mål som är svårare att arbeta med, men Sara Svensson och Lars
Alfredsson beskrivs ha breddat frågan och hur det går att arbeta med den.

Sedan tidigare finns det brukarföreträdare (från NSPHiG och två pensionärsföreningar)
representerade i två av de tre samverkansgrupperna på delregional nivå; Samverkansgrupp
Vuxna psykiatri och missbruk samt Samverkansgrupp Geriatrik, demens och palliativ vård.
Vidare involveras brukarrepresentanter ofta i arbetsgrupper och är där med och påverkar
utformningen av olika underlag.

Vilka aktiviteter och satsningar för att främja brukarinflytande har
planerats respektive genomförts inom ramen för Handlingsplanen?

Det delregionala arbetet inom ramen för Handlingsplanen har omfattat utvecklingen av
Projektet ”Integrerat Arbetssätt Psykisk hälsa Skaraborg” (IAPS) eller ”Samverkan i Skaraborg”
som det numera kallas. Inom ramen för projektet har vårdsamverkan genomfört ett stort antal
workshops för verksamheter i delregionen. Dessa utbildningar har omfattat flera aspekter av
hur verksamheter kan bidra till ett ökat brukarinflytande:

• Ökat brukarinflytande på individnivå genom att sprida kunskap om SIP (se separat delrapport
om SIP)

• De regionala koordinatorerna för brukarinflytande, Sara Svensson och Lars Alfredsson, har
deltagit vid många workshops och föreläst om brukarinflytande och vägar mot ökat
brukarinflytande

I denna fördjupade analys är en begränsning att vi inte har haft möjlighet att genomföra
intervjuer med företrädare från vårdsamverkansgrupper på lokal nivå i samtliga delregioner.
Vi har heller inte tagit del av lokala handlingsplaner i Skaraborg och beskriver därmed inte
vad som genomförs på lokal nivå.

Hur har genomförandet av identifierade aktiviteter gått? Vad har resultaten blivit enligt
brukarföreträdare och representanter från verksamheter och kanslier?

Från Vårdsamverkan beskrivs brukarrepresentanter tillföra viktiga perspektiv i dialoger i
samverkansgrupperna. Koordinatorernas deltagande vid utbildningar beskrivs som lyckat och
inspirerande. I utvärderingar från dessa workshoptillfällen lyfter verksamhetsföreträdare ett
stort antal sätt som de ser att den enskildes inflytande kan förbättra arbetssituationen för
personalen. Vilka konkreta effekter som utbildningarna har fört med sig ute i verksamheterna
har dock inte utvärderats.
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Brukarinflytande i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

22

Nedan sammanställs kortfattat hur arbetet med brukarinflytande ser ut i Närvårdssamverkan
Södra Älvsborg (systemnivå). Beskrivningen utgår från intervjuer med anställda inom
vårdsamverkan på delregional nivå och lokal nivå samt lokala handlingsplaner.

På en övergripande nivå, hur involveras brukare i vårdsamverkansarbetet?

Brukarrepresentanter involveras ibland i aktiviteter som anordnas genom
Närvårdssamverkan, såsom olika utbildningsinsatser. Exempelvis deltar brukarrepresentanter
alltid vid SIP-utbildningar. Handlingsplingsplanens mål som berör brukarinflytande upplevs
dock vara svåra att arbeta med på systemnivå i Närvårdssamverkan. Det saknas en tradition
av att involvera brukarrepresentanter i vårdsamverkansarbetet genom exempelvis
brukarrepresentation i Närvårdssamverkans styrgrupper eller uppdragsgrupper (på
delregional nivå). Ett värde ses av att kunna involvera brukarföreträdare i arbetet kring vissa
specifika frågor som behandlas i arbetsgrupper. Detta har hittills framförallt förekommit kring
vissa frågor inom ramen för Uppdragsgrupp äldres arbete.

Inte heller på lokal nivå framgår att det finns någon fast brukarrepresentation i
arbetsgrupperna för psykisk hälsa, men personliga ombud sitter med i dessa arbetsgrupper i
minst fyra av åtta* lokala samverkansområden.

Vilka aktiviteter och satsningar för att främja brukarinflytande har
planerats respektive genomförts inom ramen för Handlingsplanen?

I Södra Älvsborg har Närvårdssamverkan satt upp ett antal prioriterade mål från
Handlingsplanen, som de har extra fokus på under pågående år. Tanken är att samtliga mål
ska täckas in under perioden 2018 – 2020. Utifrån dessa mål prioriterar de lokala
samverkansområdena sitt arbete och vissa har utvecklat lokala handlingsplaner. År 2018 –
2019 har brukarinflytande inte varit ett av de prioriterade målen, utöver de aktiviteter som
genomförts kring SIP som sammanfattas nedan.

• Ökat brukarinflytande på individnivå genom SIP-utbildningar för verksamheter i
delregionen (se separat delrapport om SIP), där även brukarföreträdare har varit med och
föreläst vid flera utbildningstillfällen.

*Not: Det framgår på hemsidan att personliga ombud finns representerade i minst 4/8 arbetsgrupper, samtliga 
närvårdsområden har dock inte fullständiga deltagarlistor och siffran skulle potentiellt kunna vara större. 

Lokala handlingsplaner har identifierats från fyra samverkansområden på lokal nivå och även
på denna nivå genomförs ett arbete kring SIP. Aktiviteter omfattar bland annat SIP-
utbildningar i verksamheterna, men även en brukarrevision om SIP i Ulricehamn. Vårgårda
har även definierat följande mål i sin handlingsplan:

• Att om möjligt erbjuda brukarföreträdare delaktighet i utvecklingsarbetet i Vårgårda.

Hur har genomförandet av identifierade aktiviteter gått? Vad har resultaten blivit enligt
brukarföreträdare och representanter från verksamheter och kanslier?

Vårdsamverkan har under 2018 och 2019 prioriterat arbetet med andra mål i
Handlingsplanen, men avser att täcka in samtliga mål fram till 2020. En dialog förs i
Närvårdsamverkan kring brukarinflytande, men de upplever att det är svårt att arbeta med
frågan ur ett Närvårdssamverkansperspektiv. Vid informationsträffar och deltagande vid
brukarråd handlar det ofta om informationsdelning snarare än att brukare deltar i
utvecklingsarbete och beslutsfattande.

De stora satsningarna på SIP-utbildningar är en satsning för ökat brukarinflytande och här har
brukardelaktighet varit en viktig aspekt för att bättre belysa SIP ur individens perspektiv.

På lokal nivå beskriver intervjupersoner att det är svårt att inkludera brukarföreningar i
utvecklingsarbete då det saknas lokala föreningar att vända sig till. Det har därmed varit svårt
att i exempelvis Vårgårda arbeta med detta mål i handlingsplanen, även om en sådan
ambition finns.
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Brukarinflytande i några 
verksamheter i Västra Götaland 

– en utblick
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Lärande exempel från arbete med brukarinflytande i Västra Götaland

24242424

Systemnivå
Möjligheten att kunna påverka på en organisatorisk 

och strategisk nivå, ex. vid utformande av 
vårdprogram, riktlinjer eller politisk påverkan.

Verksamhetsnivå
Möjligheten till inflytande i beslut som rör en 

verksamhet, tex en vårdavdelning eller ett boende.

Individnivå
Den enskildes möjlighet att påverka sin egen 

livssituation och det sociala stöd
som hen eller någon i dennes familj behöver.

Brukarinflytande i delregionerna
- Se föregående kapitel

Brukare med i anställningsprocessen av 
stödpedagog i Mellerud s. 29

Resursgrupps-ACT i 
SIMBA 
s. 25

Brukarstyrd inläggning 
inom vuxenpsykiatrin, 

s. 27

Exempel från olika nivåer:

Peer support, 
brukarråd och andra 

metoder för 
brukarinflytande 

inom vuxenpsykiatrin 
i NU-sjukvården, s. 31

Exempel från olika nivåer:

Brukarrevisioner, 
hjärnkollföreläsningar, 

peer support och 
andra metoder i 

Göteborgs stad, s. 33

På följande sidor presenteras exempel på det brukarinflytandearbete som pågår i verksamheter i Västra Götaland, även utanför Handlingsplanen. Nedan visualiseras exemplen
utifrån olika nivåer av brukarinflytande. För beskrivningar av ett ökat brukarinflytande på individnivå rekommenderar vi läsning om Resursgrupps-ACT i SIMBA samt Brukarstyrd
inläggning inom vuxenpsykiatrin i Västra Götaland. Brukare med i anställningsprocessen av stödpedagog i Mellerud belyser ett exempel på arbete för ett ökat brukarinflytande i
beslut som rör den egna verksamheten. De beskrivningar som inkluderats från NU-sjukvården och Göteborgs stad beskriver arbete för brukarinflytande på samtliga nivåer.
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Not: Exemplen visar hur det går att arbeta för att öka brukarinflytandet på individ-, verksamhets- eller systemnivå, men speglar inte alla typer av aktiviteter som genomförs i länet. De bör med
andra ord enbart ses som ett begränsat urval och inte en uttömmande beskrivning av hur det går att gå till väga för att skapa ett ökat brukarinflytande. Beskrivningarna är inte heller
nödvändigtvis uttömmande för det arbete som sker i de utvalda verksamheterna. De intervjuade verksamheterna valdes ut i dialog med de regionala koordinatorerna för brukarinflytande samt
efter förslag från intervjupersoner. Förhoppningen av att presentera exemplen är att dela andra verksamheters lärdomar, att inspirera samt att konkretisera och tydliggöra hur det går att arbeta
med brukarinflytande rent praktiskt, på olika nivåer.



Resursgrupps-ACT (RACT) används för personer med allvarlig psykisk sjukdom, som behöver stöd i att
långsiktigt samordna stöd och behandlingsinsatser med återhämtning av social funktion som mål.
SIMBA (Kungälvs sjukhus med omgivande kommuner) började implementera RACT i sina
verksamheter, i ett delregionalt samarbete, år 2012. Idag används RACT även i andra delar av Västra
Götaland. Vi har intervjuat Dag Andersson som arbetar i hela länet med utbildning och
implementering av RACT inom psykosvården, och som har varit med sedan starten i SIMBA. Nedan
följer en kort beskrivning av arbetet med RACT i SIMBA.

Hur gick ni tillväga när ni först implementerade RACT i SIMBA?
För att förbättra samarbetet valde ledningsgruppen med cheferna för socialtjänsten och psykiatrin
att år 2011 söka medel från Socialstyrelsen för att kunna utbilda inom RACT. Metoden hade fått hög
prioritet i de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd,
och vi såg ett behov av att lära oss mer. Kommunerna i SIMBA gick ihop och sökte medel
tillsammans, vilket vi tilldelades. Inför införandet av RACT utbildade vi personal inom
öppenvårdspsykiatri och motsvarande grupper inom socialtjänst. Vi valde arbetssättet med två vård-
och stödsamordnare, en från socialtjänsten och en från sjukvården som bildar en trio tillsammans
med en brukare. Detta visade sig passa de svenska organisatoriska avgränsningarna väl. Under åren
2013–2015 ingick öppenvården och respektive kommun i SIMBA en överenskommelse att RACT i
samverkan skulle erbjudas för personer med komplexa vårdbehov och att anställda skulle
metodhandledas för införande av programmet. I och med överenskommelsen upprättades riktlinjer
för hur samarbetet kring RACT skulle gå till i ordinarie psykiatriplaner.

Hur god är spridningen av metoden idag i SIMBA och Västra Götaland?
Trots de goda resultat som vi ser av metoden är spridningen av metoden inte så stor som den borde
och skulle kunna vara. RACT förekommer fortfarande endast i begränsad utsträckning, trots att det
tydligt framgår i nationella riktlinjer att detta är något som vi ska arbeta med. I SIMBA arbetar man
idag med RACT i tre av delregionens fyra kommuner. I Västra Götaland finns metoden i en fjärdedel
av kommunerna. Ett hinder är att RACT är något mer tid- och resurskrävande vid starten, vilket
kräver att chefer och ledning aktivt måste prioritera arbetssättet och se till de långsiktiga vinsterna
för att arbeta med metoden.

Se fortsättning på nästa sida.

Resursgrupps-ACT i SIMBA (1/2)
Lärande exempel - individnivå

Resursgrupps-ACT
Resursgrupps-ACT (RACT) är ett program för behandling och rehabilitering som riktar
sig till personer med omfattande psykisk funktionsnedsättning med behov av
stödsamordning. Programmet kombinerar organisation, behandling och stöd för att
integrerat och brukarstyrt arbeta med närstående och professionella.

I Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd
kallas RACT för Intensiv Case Management enligt ACT-modellen och rekommenderas
för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och psykiska
funktionsnedsättningar som leder till omfattande funktionshinder samt vid parallellt
missbruk.

Vid RACT etableras en resursgrupp kring individen och med stöd och hjälp formulerar
individen personliga, långsiktiga mål som skrivs ned i en personlig plan. Resursgruppen
består av brukarens samordnare (Case Manager) samt de personer som individen själv
bjuder in att delta för att bidra till att dennes individuella mål ska kunna uppnås. Detta
innebär att gruppen kan bestå av personer både från brukarens privata och
professionella nätverk. Möten med resursgruppen är en central och återkommande del
av RACT och genomförs regelbundet, oftast cirka var tredje månad. Mötets
utgångspunkt är brukarens personliga plan och möten sker i individens hem eller där
hen vill vara.

RACT består av fyra faser: kartläggningsfas, planeringsfas, arbetsfas och stödfas där den
samordnaren ansvarar för att koordinera, organisera och informera berörda parter.

Arbetet utgår bland annat från ACT-principerna (nedan). Vidare är arbetet metodiskt
och långsiktigt. Målsättningen med programmet är att förbättra det dagliga livet och att
individen ska kunna bli mer självständig.

Källor: Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. 2018.
Andersson, D. Information om Vård- och stödsamordning och resursgruppsarbete. [Informationsblad] 2018.
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ACT-principer
• Integrera stöd, behandling och olika professioner
• Arbeta i hemmet Aktivt ihärdigt uppsökande
• Krisförebyggande Fast vårdkontakt



Vilka resultat har ni sett att ni uppnår med hjälp av RACT?
Vi har inte genomfört egen forskning på området, men vi har kunnat se att personer som fått RACT minskar antalet
dagar i psykiatrisk slutenvård och också har kortare vårdtider. Vidare har personer som får RACT uppgett att de i högre
grad känner delaktighet i behandlingen och att de känner sig som mer än ”bara mottagare av vård”. Det förekommer
många exempel på individer som har vänt utvecklingen till något positivt och vi har haft flera brukare som har
omfattats av RACT som har deltagit i föreläsningar för att berätta om detta. Såväl brukare som personal som genomför
programmet uppger att de är nöjda med RACT.

Vad säger forskningen?*
Forskningsstudier på området finner att vård- och behandlingsmetoder som utgår från ACT-principerna bidrar till att
minska individens vårdtider i sluten psykiatrisk vård i jämförelse med mindre intensiva behandlingsmetoder. Studierna
visar även att individer som omfattas av ACT-program (RACT är en form av ACT-program) känner en förbättrad
stabilitet i det självständiga boendet och att de överlag är nöjdare med vården.

Vilka tips kan du dela med dig av?
• Det är av stor vikt att ha med ledningen och att ledningen förstår sin roll. För att börja arbeta framgångsrikt med

RACT krävs ett chefsstöd för personalen i verksamheten. Arbetet med RACT är intensivare och mer tidskrävande i
början, men lönar sig på sikt. I övrigt prioriterar verksamheter idag ofta, tillgänglighet, korta behandlingstider och
de som aktivt söker vård. RACT-arbetet går på tvärs mot dessa mål. Då kan en kombination av en försiktig ledning
och brist på verksamhetsnära fokus skapa ett motstånd till införandet av metoden.

• RACT omfattar personer med en svår och komplex problematik som ofta återkommer i vården. Resultatet av RACT
syns inte alltid först i den egna verksamheten. Kanske syns effekten via färre besök på akuten eller att närstående
mår bättre och behöver mindre insatser. Därför måste vi tänka långsiktigt och se till helheten. Detta kräver att
cheferna stöttar personalen.

• RACT bör ses som en integrerad del av verksamheten och inte som ett projekt. Om det inom organisationen finns
en inarbetad struktur för arbetet har personalomsättning mindre påverkan på arbetets fortsatta gång. Genom att
utbilda fler än en medarbetare som samordnare inom RACT blir verksamheten mer tåligt mot personalomsättning.

• Överenskommelser mellan psykiatrin och kommunen för att formalisera införandet av RACT gör skillnad. Förutom
att skapa en arbetsstruktur fungerar överenskommelser även som ett verktyg att frigöra medel för programmet och
riktlinjer kan upprättas.

Resursgrupps-ACT i SIMBA (2/2)
Lärande exempel - individnivå
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* Not: Socialstyrelsen. Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. Stockholm: Socialstyrelsen, 2004.



BRUKARSTYRD INLÄGGNING (BI)**

• Brukarstyrd inläggning (BI) är en krishanteringsintervention med:
― Maximalt tre nätters inläggning i sträck
― Maximalt tre inläggningar per månad
― En tydlig behandlingsplan formulerad i ett BI-kontrakt

• Vårdformen har utvecklats primärt för individer med emotionellt
instabilt personlighetssyndrom och självskadebeteende. En av
hörnstenarna i metoden är att individen får ett ökat självbestämmande.

• Individer som omfattas av vårdformen bedömer själva om behov av
inläggning finns.

• På samma sätt som att ingen bedömning sker vid inskrivning sker heller
ingen läkarbedömning vid utskrivning. Utskrivning sker av
omvårdnadspersonal med utbildning i BI. Tanken är att individen ska
söka vård i tid.

• BI är ett komplement till ordinarie vård. Patienter med BI kan
fortfarande söka för akut inläggning eller vid behov bli inlagda under
lagen om psykiatrisk tvångsvård på en vanlig vårdavdelning.

• BI-kontraktet skrivs av individen och behandlarna när individen är i ett
stabilt skede, inte i kris, och individen definierar då ett övergripande
mål med sin BI. Proceduren för BI finns nedskriven i individens
behandlings- eller krisplan.

• Individen definierar även ett mål med varje inläggning som går att
utvärdera vid utskrivning.

• Vid BI ser vården annorlunda ut än vid en ordinarie inläggning. Individen
har större friheter och hanterar bland annat sin egen medicinering
under hela inläggningen.

• Bemötande från personalen är centralt och en viktig del i utbildningen
av personal.

Brukarstyrd inläggning inom vuxenpsykiatrin (1/2)
Lärande exempel - individnivå
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* Not: BI har även implementerats på vuxenpsykiatriska avdelningar vid Kungälvs Sjukhus, Sahlgrenska Sjukhuset och Norra Älvsborgs Länssjukhus. Utbildning är även planerad att ske för personal vid Skaraborgs Sjukhus. 
** Källa: Intervju samt Liljedahl, S. et. al (2017). Manual för utbildning och implementering, utvecklad för Brief Admission Skåne Randomized Controlled Trial (BASRCT). Lunds Universitet

”Brukarstyrd inläggning” är en relativt ny vårdform/intervention som ökar brukarinflytandet på individnivån och
som visar på goda resultat för personer med en allvarlig psykiatrisk problematik. Vi har intervjuat Sanne Nordqvist,
Akademisk utvecklingssjuksköterska, som har varit med att ta vårdformen till Västra Götaland. Hon har ansvarat för
implementeringen av brukarstyrd inläggning vid SÄS samt utbildat personal vid andra sjukhus i regionen.

Berätta kort om verksamheten och hur det kommer sig att ni startade upp den?
I januari 2018 öppnade vi två vårdplatser avsedda för brukarstyrd inläggning (BI) vid den vuxenpsykiatriska
avdelningen på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS). Vårdformen/krishanteringsinterventionen, används primärt för
patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom och självskadebeteende och är inspirerad av ”Säng på
recept”, en vårdform utvecklad i Nederländerna för att öka patienters autonomi. Vi implementerade BI efter att
Region Skåne visat på goda resultat av metoden. Idag är det cirka 15 individer som har skrivit ett BI-kontrakt och
därmed har tillgång till vårdformen hos oss på SÄS. Jag har även utbildat personal vid andra sjukhus och det finns
idag cirka sju vårdplatser för BI-patienter i Västra Götaland*.

Fanns det motsättningar när ni introducerade BI?
Inledningsvis fanns kritiska röster och en oro hos många läkare inom verksamheten kring exempelvis hur detta
skulle påverka tillgången till vårdplatser. Detta då patienter med BI alltid har förtur till vårdplatserna och själva kan
välja att lägga in sig upp till nio dygn per månad. Trots detta kan vi nu se att sedan starten i januari 2018 har det
enbart inträffat ett par gånger att vi inte kunnat erbjuda en BI-patient en plats. Även arbetssättet i sig har inneburit
en stor omställning för medarbetarna. BI erbjuds till patienter som annars ofta läggs in under lagen om psykiatrisk
tvångsvård på grund av suicidhot. I dessa omständigheter finns exempelvis en vana av att kroppsvisitera patienter
och ta ifrån dem allt som de skulle kunna skada sig med. Vid BI litar på att patienten följer reglerna och lämnar ifrån
sig föremål som skulle kunna användas för att skada sig själv, till exempel datorsladdar, istället för att vi ska visitera
dem. Vad vi vet har ingen patient brutit mot dessa regler.

Vilka resultat ser ni?
Resultat syns på individbasis och i arbetsmiljön, men även på resursåtgång i vården. Det blir väldigt tydligt och roligt
att se när en patient mår bättre med hjälp av BI. Vi ser även att medelvårdtiden har sjunkit för denna patientgrupp.
Under hela 2018 sjönk antalet tvångsåtgärder på kvinnor drastiskt och även tvångsvård (LPT) har sjunkit drastiskt.
Detta gör att vi i verksamheten får en annan inställning och ser nyttan av att arbeta mer med patientdelaktighet
även för andra patienter. Dessutom har det ökat glädjen på arbetsplatsen när patienterna själva efterfrågar vården.
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Vilka möjliggörare har ni sett för att öka brukarinflytandet genom BI?
• En framgångsfaktor har varit att jag har haft avsatt tid för att driva detta arbete. Detta har gett förutsättningar för att bygga upp

ett nytt arbetssätt inom verksamheten, men även för att utbilda personal i andra verksamheter. Samtidigt har det varit viktigt och
givande att jag även arbetar inom verksamheten som sjuksköterska och träffar patienterna.

• Engagemang och stöd från chefer och ledning – personal och ledning som tror på brukarstyrd inläggning (BI) har varit en
framgångsfaktor för att implementeringen av nya arbetssätt skulle gå bra. I verksamheten har vi haft en ansvarig läkare med
positiv inställning till vårdformen och det har funnits ett engagemang hos medarbetarna, vilket har gett styrka åt arbetet.

• För en enhetlig vård krävs ett utbildningspaket så att personalen förstår de viktiga aspekterna i hur BI fungerar. Det har varit av
vikt att praktiska saker är på plats så att patienten får likvärdig vård och liknande upplevelser varje gång de träffar vården.

• Brukarstyrd inläggning är kostnadseffektivt och det krävs inte så stora investeringar för att starta upp BI i befintlig verksamhet.
På SÄS köptes två låsbara skåp in för patienternas mediciner. Detta var den enda uppstartskostnaden utöver utbildning.

Har du några exempel på lärdomar från arbetet?
• Att öka brukarinflytandet och att arbeta mycket med bemötande genom BI har bidragit till en större glädje på jobbet för oss som

arbetar på avdelningen. När det ingår i vårdmetoden att le och vara glad och ge ett gott bemötande så smittar det av sig och det
har haft en positiv effekt på bemötande överlag på avdelningen.

• En annan lärdom är att det är av stor vikt för utfallet att individen tror på vårdformen. De gånger som någon har varit mycket
tveksam till att pröva BI har det inte heller fått ett lika positivt utfall. Vårdformen är inte för alla och här gäller det att identifiera
de patienter som skulle ha nytta av och är intresserade av att testa metoden.

• Utöver det arbete som genomförs på avdelningen är det också av stor vikt att individen har en vårdkontakt i öppenvården som
förstår BI för att metoden ska fungera väl. Det kan därmed finnas ett behov av ökad kunskap även hos andra vårdkontakter.

• Att ta hand om BI-patienter kräver kunnig och utbildad personal. Det har därför varit en utmaning under sommarperioden då
avdelningen som har BI har varit stängd och personal har delats upp på andra vårdavdelningar. För att vården ska bli bra för
patienterna är det av vikt att försöka skapa en kontinuitet även sommartid.

• Med BI har det varit en tydlig framgång att arbeta mer öppet med att involvera och anpassa sig efter individen. Arbetet visar på
att flera, ibland diffusa, rutiner och regler finns inom psykiatrin som inte är nödvändiga. Genom att implementera en metod som
bygger på delaktighet ser vi att det går att öka brukarinflytandet i stort.

Brukarstyrd inläggning inom vuxenpsykiatrin (2/2)
Lärande exempel - individnivå
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Vad säger forskningen?*
Forskningsstudier från Region Skåne visar framförallt på en
signifikant förbättrad funktionsnivå för individer med BI.

Forskningsstudierna har även visat att medarbetare upplever
en ökad grad av förutsägbarhet i arbetet och upplever ett
skifte från kris och konflikt till samarbete med individer som är
inskrivna i BI. Vidare har BI gett en ökad känsla av trygghet i
arbetsmiljön för medarbetare.

”Det är roligare att jobba med denna 
patientgrupp när de själva vill ha 

vården – brukarstyrd inläggning har 
gett en annan glädje på jobbet”

* Källor: Westling S., Daukantaitė D., Liljedahl S., et al. Effect of Brief Admission to Hospital by Self-referral for Individuals Who Self-harm and Are at Risk of Suicide: A Randomized 
Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2019. Lindkvist R-M., Landgren K., Liljedahl S., et al. Predictable, Collaborative and Safe: Healthcare Provider Experiences of Introducing Brief Admissions
by Self-referral for Self-harmingand Suicidal Persons with a History of Extensive Psychiatric Inpatient Care. Issues in Mental Health Nursing, 40:7, 2019: 548-556. 282828
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Brukare med i anställningsprocessen av stödpedagog i Mellerud (1/2)
Lärande exempel - verksamhetsnivå
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Det finns många olika sätt att öka brukarinflytande inom vård och omsorg. Ett sätt är att, som i Melleruds kommun, involvera
brukare i intervjuprocessen och anställningen av nya medarbetare. Vi har intervjuat Anette Karlsson, sektorchef för Stöd och
service i Melleruds kommun för att lära oss mer om brukarinflytande vid anställning av en stödpedagog inom en daglig
verksamhet, LSS.

Berätta lite kort om hur det kom omkring att ni involverade brukarna?
Det är första gången som någon av våra verksamheter har involverat brukare i anställningsprocessen av en ny medarbetare på
detta sätt, men det har visat sig falla ut mycket väl. Anställningen skedde i en verksamhet där vi sedan tidigare har god
erfarenhet av att arbeta med brukarinflytande och brukarna har fått bygga upp en vana av och är duktiga på att föra fram sina
åsikter. Brukarna i verksamheten är delaktiga i ett brukarråd och har sedan tidigare fått möjlighet att påverka beslut som bland
annat rör lokaler och aktiviteter.

Anställningen skedde då en medarbetare inom en av våra dagliga verksamheter valde att sluta efter att ha arbetat en längre
tid i verksamheten.

Hur gick ni tillväga?
Som omnämnt har brukarna i den dagliga verksamheten sedan tidigare ett brukarråd, vilket träffas två gånger per termin. I
detta forum presenterade enhetschefen att den nya tjänsten skulle utlysas och brukarna fick möjlighet att utse två personer ur
gruppen som skulle vara med och intervjua kandidater.

Intervjuprocessen genomfördes sedan i två steg. Enhetschefen och medarbetare från verksamheten genomförde intervjuer
med fem sökande som hade erfarenhet och rätt kompetens. De valde i denna process ut två personer som de bedömde var väl
lämpade för rollen. I nästa steg fick brukarföreträdarna genomföra sin intervju. Inför denna intervju hade de gemensamt i
brukarrådet förberett frågor och de hade fått hjälp av medarbetarna att formulera frågor som var av värde ur deras
perspektiv. Intervjun blev därmed av en annan karaktär och medarbetare från verksamheten satt enbart med vid denna
intervju för att stötta brukarna. Ett exempel på en fråga var: Hur hjälper du mig om jag blir ovän med någon?

Efter att såväl chefen som brukarna hade intervjuat de två kandidaterna satte de sig ned tillsammans och brukarna fick börja
presentera vem de tyckte skulle anställas. Det visade sig att brukarna och chefen/medarbetarna hade tänkt olika. Hade bara
personalen intervjuat kandidaterna hade de valt annorlunda, men nu valde chefen att gå på brukarnas val.

Fortsättning följer på nästa sida.

29292929

4. BRUKARINFLYTANDE I NÅGRA 

VERKSAMHETER I VÄSTRA GÖTALAND



Brukare med i anställningsprocessen av stödpedagog i Mellerud (2/2)
Lärande exempel - verksamhetsnivå
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”Vi frågar oss mycket mer nu i alla sammanhang –
var är brukarinflytandet i detta beslut?”

Fortsättning på intervjun med Anette Karlsson i Melleruds kommun.

Vad har resultatet blivit såhär i efterhand? Hur blev det i verksamheten?
Den nya stödpedagogen som brukarna valde började arbeta i verksamheten i maj 2019 och de ser redan att
anställningen fallit väl ut. Innan den nya stödpedagogen anställdes var detta en orolig arbetsplats med hög
personalomsättning. Bland brukarna har det nog därmed funnits en frustration och trötthet på att ofta möta
nya medarbetare. I och med att brukarna själva var med i anställningsprocessen av denna stödpedagog tog
de dock emot henne väl. Brukarna tog själva på sig att visa henne runt och även de personer som inte var
med och intervjuade kunde känna att de tillsammans hade fått vara med och påverka genom att ta fram
frågor och utse de som skulle intervjua. Den utvalda kandidaten hade varit tydlig i intervjun mot brukarna
och visade samtidigt på energi. Det blev därmed så att samtidigt som brukarna fick mer makt och ansvar så
anställdes den person som hade ”mer skinn på näsan” och mer tydligt kunde vara lite ”hård” och säga ifrån.

Vad säger enhetschefen och personalen om anställningsprocessen?
Enhetschefen säger själv att: ”brukarna valde bättre än vad jag gjorde”. En annan effekt av
anställningsprocessen är att det gjort att personal och chefer i våra verksamheter är positivt inställda till
brukardeltagande och lyfter detta i fler sammanhang. Vi frågar oss mycket mer nu i alla sammanhang: ”var
är brukarinflytandet i detta beslut? Kan vi ha ett brukarråd eller kan vi... Och så vidare.” En chef pratade
exempelvis om att skicka ut ett månadsbrev till sina medarbetare, men funderar nu på att det kanske också
ska gå ut till brukare. För att kunna vara med och påverka så måste man också få information.

Vilka tips har ni till andra?
Några exempel på saker som vi tror är viktiga är att:

• Vi måste titta på oss själva på ledningsnivå – alla chefer måste vilja
arbeta med brukarinflytande och prioritera detta. Det tar längre tid, men
det är värt det. Längre ut i verksamheterna är det mycket lättare – där
arbetar personalen på detta sätt om chefen/ledningen stöttar detta. Men
det är svårare att jobba med brukarinflytande på golvet utan stöd från
ledningen.

• Ett tips till de som vill öka brukarinflytandet i en verksamhet är att börja i
det lilla och inte göra det så stort i början. Det kan vara en bra väg att
börja stötta brukarna till att bli mer delaktiga och att få större makt i
mindre beslut och frågor i verksamheten. Detta kan exempelvis röra
inredning i gemensamhetslokaler. Vissa saker kan lika gärna beslutas på
ett brukarråd som av medarbetare. Med ansvar växer individen och kan
och vill successivt ta ett större ansvar.
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Peer support, brukarråd och andra metoder för brukarinflytande inom 
vuxenpsykiatrin i NU-sjukvården
Lärande exempel – individ-, verksamhets- och systemnivå

Inom ramen för denna fördjupade analys har vi genomfört flera intervjuer med verksamheter. Dessa visar en bredd av insatser och arbetssätt för att stärka
brukarinflytandet. Nedan sammanställs ett par exempel på brukarinflytandearbetet inom NU-sjukvårdens vuxenpsykiatri samt reflektioner kring dessa
utifrån vår intervju med Christer Johansson, enhetschef inom vuxenpsykiatrin. Christer är även NU-sjukvårdens kontaktperson för verksamhetens
brukarråd.

Berätta kort om din syn på förutsättningarna för brukarinflytande i verksamheten idag?
Vuxenpsykiatrin i NU-sjukvården består av öppenvårdsmottagningar som täcker kommunerna i vårt upptagningsområde, sju specialistmottagningar, sex
heldygnsavdelningar samt fyra rättspsykiatriska avdelningar. Hur man arbetar med brukarinflytande ser olika ut på olika ställen. Olika patientgrupper har
fortfarande olika förutsättningar att påverka verksamheten. Men det är tydligt att brukarinflytande blivit mer vedertaget och att det finns en ökad
ambition av patientmedverkan.

Brukarråd är ett av flera sätt att stärka brukarinflytandet och något som finns upparbetat i vår organisation. Brukarinflytandearbetet som helhet fungerar
olika bra på olika enheter och sker i olika stor omfattning. Vården styrs inte bara av riktlinjer och metoder utan den färgas också i hög grad av våra
medarbetare och deras chefer. I dessa grupper finns ett växande men varierande engagemang kring nödvändigheten att skapa en miljö och ett arbetssätt
där brukaren medverkar, tar ansvar och har inflytande i så hög grad som möjligt för att ge bästa resultat av vården.

Kan du berätta kort om ert brukarråd?
Vi har sedan några år tillbaka arbetat upp ett sätt som fungerar. Brukarrådet träffas fyra till fem gånger om året och det är då en konstellation som nu
består av medverkan från NSPHiG, vår peer support, sex brukarorganisationer och tre representanter från professionen. En viktig del är att dagordningen
för mötet skapas gemensamt. Brukarorganisationerna brukar stå för cirka hälften och verksamheten för den andra hälften av agendan. Brukarrådet är
även ett stöd som vi tar hjälp av för att genomföra brukarrevisioner och riskanalyser. Vidare engagerar sig brukarrådet även i politiska frågor såsom
nedskärningar inom vården och utbyggnad av verksamheter. Frågor kan gå från brukarrådet ut till organisationen och den omvända vägen.

Vi har hört att ni även har en peer support anställd hos er?
Det stämmer, vi har en anställd peer support i verksamheten sedan 2016. Det är inte är mycket i denna stora verksamhet (det arbetar cirka 650 personer
inom våra psykiatriverksamheter totalt), men han är framför allt en resurs i Uddevallas öppenvård. Det finns en förhoppning om att ytterligare en peer
support ska komma på plats. Vår peer support är en medarbetare bland andra, men ägnar sig främst åt att vara kamratstöd och därtill har han bland annat
i uppdrag att arbeta med ett material om stigma samt med en stabiliseringsgrupp. Han deltar även vid alla möten med brukarrådet. Det är värdefullt och
efterfrågat att han bidrar med sin egen erfarenhet. Totalt sett i Västra Götaland finns det kanske elva stycken personer som är anställda som peer
support. Det är med andra ord väldigt få som får denna resurs, men det är uppskattat av patienterna.
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”Detta brukarråd är ett 
gott exempel på 

brukarinflytande, våra 
åsikter värdesätts och 

det finns ett 
medskapande mellan 

verksamhet och 
brukarföreningar”

- Brukarföreträdare

Peer support

Peer support innebär att
individer med egen erfarenhet
av psykisk ohälsa eller
funktionsnedsättning utbildas
till att arbeta som stödpersoner
inom verksamheter som
erbjuder vård, stöd och service.

Metoden har utvecklats de
senaste 20 åren och har införts
i skolor och verksamheter
runtom i världen.

Fortsättning följer på nästa sida.
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Peer support, brukarråd och andra metoder för brukarinflytande inom 
vuxenpsykiatrin i NU-sjukvården
Lärande exempel – individ-, verksamhets- och systemnivå

Fortsättning på intervjun med Christer Johansson, enhetschef inom vuxenpsykiatrin i NU-sjukvården.

På vilka fler sätt arbetar ni för att stärka brukarinflytandet?
Brukarråd och peer support är två saker. Det finns fler exempel på inflytande kring individ, organisation och system. Vid psykosmottagningarna
genomförs exempelvis föreläsningsträffar och dialogmöten för patient och anhöriga. Det är en annan typ av brukarmedverkan där halva tiden
avsätts för att sitta i grupp och prata mellan patient, anhörig och profession. Detta ger en delaktighet och har varit väldigt uppskattat. I längden
vinner vi naturligtvis mycket på att göra behandlingsinsatser i samråd med närstående och att även de får stöd och information. Inte minst är
det en fördel att få träffa andra som är i en liknande situation.

Personer som kommer och berättar om sin egen erfarenhet för personalen är också av stort värde. Det kan vara hjärnkollföreläsningar eller
andra personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Det erbjuder en ny ingång till en fråga såsom hur det är att vara i en situation där man
är nära att ta sitt liv och hur man kan hantera denna problematik. Detta är nyttigt att få, utöver vårdens suicidstegar med mera. Ett gott
exempel är boken Handbok för livskämpar där den egna erfarenheten och forskning förenas och talar direkt till alla som kan komma i kontakt
med suicidproblematik.

Ett annat gott exempel från heldygnsvården är etikcafén där personal och patienter ser en film om tvångsomhändertagande för att sedan
diskutera gemensamt. Detta kan skapa bättre förutsättningar, det finns mycket att göra här.

Avslutande reflektioner
Rent konkret handlar detta om att bjuda in brukare och närstående kring individens egen behandling. Även att sätta in brukarråd på olika
ställen och på alla nivåer. Att bjuda in mer i alla områden tror jag vi vinner på. Vi måste nog prioritera så det får kosta lite också och att detta
blir tydligare inlagt i våra uppgifter.

Christer Johansson nämnde även fler sätt att arbeta med brukarinflytande som han anser viktiga och som genomförs i olika utsträckning inom
NU-sjukvården, bland annat brukarstyrd inläggning, RACT och SIP.

Exempel från verksamheten

• Brukarråd 

• Peer support

• Anhörigträffar

• Etikcafé där personal och 
patienter diskuterar

• Hjärnkollföreläsningar 
eller andra 
brukarföreläsningar 

• Resursgrupps-ACT

• Brukarstyrd inläggning

• Etc.
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”Tar vi inte hänsyn till 
brukarna när vi utvecklar 
vården så kommer vi att 

missa saker”



Brukarrevisioner, hjärnkollföreläsningar, peer support och andra 
metoder i Göteborgs stad
Lärande exempel – individ-, verksamhets- och systemnivå
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Vi har pratat med Liselott Bergström, processledare för Psykisk hälsa vuxna i Göteborgs stad. I intervjun diskuterade vi
olika satsningar som sker inom ramen för vuxnas psykiska hälsa i kommunen.

Brukarrevisioner, hjärnkollföreläsningar, peer support och andra metoder i Göteborgs stad

Detta är en sammanställning från det arbete som diskuterades i intervjun med Liselott Bergström. Det framkom under
intervjun att ett arbete pågår på såväl individ-, verksamhets- som systemnivå för att stärka brukarinflytandet och att
kommunen har valt att avsätta medel för att möjliggöra ett sådant arbete. De finansierar bland annat insatser som
sedan utförs av NSPHiG och andra brukarorganisationer.

I de styrgrupper och chefsnätverk som beslutar om de statliga medlen för satsningar på psykisk hälsa har kommunen
brukarrepresentanter som deltar. På denna nivå har de bland annat fattat beslut om att satsa på brukarinflytande
genom brukarrevisioner och anställningen av en peer support.

På uppdrag av kommunen genomför NSPHiG årligen tio brukarrevisioner av utvalda kommunala verksamheter. Det
finns inget krav på verksamheter att genomföra en brukarrevision utan detta är ett erbjudande till verksamheterna.
Brukarrevisionerna beskrivs som efterfrågade och uppskattade ute i verksamheterna. Årligen erbjuds även tio
Hjärnkoll-föreläsningar, där en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa berättar för brukare och medarbetare i
verksamheter om sina erfarenheter. Hjärnkollsföreläsningarna erbjuds framförallt till verksamheter som genomgått en
brukarrevision, som en extra motivation. Då SIP är ett prioriterat område inom ramen för handlingsplanen har
kommunen även avsatt medel till NSPHiG för att informera brukarföreningar om SIP.

Andra metoder för att öka brukarinflytandet inom kommunen inkluderar egenmaktscirklar för individer som erbjuds via
NSPHiG samt satsningar på att bryta isolering och stigma kring individer med psykisk ohälsa, genom aktiviteter riktade
till brukare genom idéburet offentligt partnerskap och peer support.

”Det finns inga negativa konsekvenser av att jobba med brukarinflytande – det 
blir bara bättre. Det kan vara en utmaning ibland, men det som är utmanande 

kan också vara utvecklande.”
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Möjliggörare och hinder för stärkt brukarinflytande i Västra Götaland

5. MÖJLIGGÖRARE OCH HINDER 

FÖR STÄRKT BRUKARINFLYTANDE
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För att analysera hur brukarinflytande kan stärkas tar vi utgångspunkt i ett antal förutsättningar för brukarinflytande som Socialstyrelsen har sammanställt i ”Att ge ordet
och lämna plats – Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård” (Socialstyrelsen, 2013).*

För att underlätta läsningen har vi, som beskrivs i inledningen av denna skrift, delat in förutsättningarna utifrån Organisation, Chef/medarbetare och Brukare
(brukarorganisation/brukarföreträdare/enskild brukare). Denna indelning avser att spegla på vilken nivå förutsättningarna ”uppstår”; på organisationsnivå, hos
chef/medarbetare (individen i organisationen) och i den direkta relationen till brukarorganisationer/brukarföreträdare eller enskilda brukare.

I redovisningen på de följande sidorna ges en kort beskrivning av respektive förutsättning utifrån Socialstyrelsens beskrivning. Därefter presenteras sammanfattande korta
observationer utifrån genomfört analysarbete. Per varje förutsättning lyfts sedan möjliggörare respektive hinder kopplade till förutsättningarna. Möjliggörarna och
hindren som beskrivs på följande sidor återger vad intervjupersoner lyft gällande vad som fungerar bättre respektive vad som fungerar sämre. De möjliggörare och hinder
som beskrivs ska inte ses som en uttömmande lista, men förhoppningen är att de ska kunna vara ett underlag för dialog samt ett stöd i fortsatt arbete för stärkt
brukarinflytande i Västra Götaland. Vidare finns i några fall visst överlapp mellan förutsättningarna.

* Källa: Socialstyrelsen (2013). Att ge ordet och lämna plats - Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, 
psykiatri och missbruks- och beroendevård. Västerås: Socialstyrelsen; Bearbetning av Lumell Associates.

Organisation Chef/medarbetare Brukare
Brukarorganisation/
brukarföreträdare/

enskild brukare

Förankring och 
samverkan

Kunskap om olika 
grupper

Rutiner och 
hållbar struktur

Resurser

Långsiktighet och 
uthållighet

Utbildning

Attitydförändring

Bemötande och 
helhetssyn

Göra 
maktrelationer 

tydliga

Tillgänglighet och 
utbildning

Resurser

Information och 
kommunikation



Organisation
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Organisation: Förankring och samverkan

”Politisk förankring och ett tydligt mandat från verksamhetsledningen behövs på lokal, regional och nationell nivå. Tydliga roller och strukturer är nödvändiga kring samarbetet mellan 
brukarorganisationer och myndigheter. Klarhet måste finnas om vilka frågor man ska samarbeta kring och målet för samarbetet. Riktlinjer och styrdokument behöver tas fram för att klargöra 

formerna för samarbetet. Grundläggande är att brukarna finns med från början.” – Socialstyrelsen, 2013

Sammanfattande observationer

Intervjupersoner uppger olika bild av i vilken utsträckning det finns politisk förankring och ett tydligt mandat från (verksamhets)ledningen i deras respektive organisationer. På vissa håll fungerar
det bättre, i andra sämre. Flera intervjuade personer från vårdsamverkan understryker dock att de är osäkra på med vad och hur brukarna kan bidra och ska bidra, samt hur samarbetet mellan
parterna ska fungera. Vidare påpekar flera intervjupersoner att de saknar mer konkreta riktlinjer och styrdokument för arbetet med brukarinflytande. I vilken utsträckning brukare involveras
tidigt i processen kring olika beslut tycks också variera.
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Hinder och utmaningar Observationer från genomförda intervjuer

Svårigheter att 
operationalisera mål och 

ambitioner i praktiken

• Målen i Handlingsplanen har av flera intervjupersoner upplevts som svåra att konkretisera i praktiken. En ökad handledning från länsnivå kring hur målen
ska realiseras har efterfrågats av ett par intervjupersoner. Framförallt i vårdsamverkansorganisationer på delregional och lokal nivå där det finns en ovana
av att arbeta med brukarinflytande har det upplevts vara ”svårt att gå från ord till handling”.

• Kännedomen om Handlingsplanen beskrivs vidare vara begränsad ute i verksamheterna.

Avsaknad av riktlinjer och 
styrdokument

• Ofta saknas tydliga roller, strukturer samt styrdokument. Till exempel har endast en vårdsamverkansorganisation tagit fram en publikt tillgänglig riktlinje
som klargör hur och när brukare ska involveras i vårdsamverkansarbetet. Ett par intervjuade representanter i vårdsamverkansorganisationer efterfrågar
tydligare länsgemensamma beskrivningar av hur brukarinflytande i utvecklingsarbete på systemnivå ska genomföras samt formerna för arbetet.

Möjliggörare och framgångsfaktorer                                                                                           Observationer från genomförda intervjuer

Ökat fokus i och med 
Handlingsplan för psykisk 

hälsa

• Handlingsplan för psykisk hälsa upplevs ha förankrats väl i Vårdsamverkan i Västra Götaland. Handlingsplanen tydliggör att brukarinflytande i
utvecklingsarbete är något som delregioner och verksamheter ska arbeta med.

• Handlingsplanen upplevs ha givit en riktning i arbetet och lett till ökad dialog om brukarinflytande i delregionala och lokala vårdsamverkansorganisationer.

Tydlig styrning mot 
brukarinflytande

• Några intervjupersoner har uttryckt att en tydlig styrning mot, eller att till och med ”kravställa”, brukarinflytande kan vara effektivt för att stärka
brukarinflytandet. Till exempel har flera intervjupersoner tagit upp att de krav som ställdes på brukarinvolvering i och med den nationella satsningen på
psykisk hälsa har lett till bra och mycket uppskattade satsningar. Brukarföreträdare lyfter att en inbjudan är av vikt för att ge en chans att visa vad
brukarperspektivet kan tillföra.

• Intervjupersoner beskriver att vikten av brukarinflytande allt mer lyfts i riktlinjer och styrdokument för vård och omsorg, men att det även behöver ställas
krav på att detta efterlevs. Ytterligare exempel på styrning kan vara att tydligt specificera att brukarföreträdare ska inkluderas i vissa forum, att brukarråd
ska finnas eller att en brukares underskrift krävs för att ett beslut ska bli godkänt.

Källa: Intervjuer med verksamhetsföreträdare i Västra Götaland.
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Organisation: Kunskap om olika grupper av brukare 

”För att få till stånd brukarinflytande på verksamhets- och systemnivå är det nödvändigt att ledningen och andra berörda har kunskap om olika grupper av brukare och hur man når dem, om det 
exempelvis finns organisationer som företräder deras intressen. Det är av stort värde att verksamheterna känner ”sina” brukare.” – Socialstyrelsen, 2013

Sammanfattande observationer

Ett hinder för att involvera brukare som lyfts i intervjuer med företrädare från vårdsamverkansorganisationer är att det fortfarande saknas kunskap om vilka brukarföreningar/organisationer
som finns samt hur dessa ska nås. Detta framkommer bland annat i intervjuer med representanter för vårdsamverkan på lokal nivå, men det har även lyfts som en utmaning på delregional nivå,
då det överlag saknas en tradition av att involvera brukare i vårdsamverkansarbetet. Samtidigt beskriver intervjupersoner att det i mindre kommuner ofta saknas lokala brukarföreningar att
vända sig till och att det ibland är svårt att få brukare att engagera sig. Brukarrepresentanter lyfter dock att det finns sätt att stärka brukarinflytandet även i dessa sammanhang.
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Hinder och utmaningar Observationer från genomförda intervjuer

Bristande representations-
möjligheter i mindre 

kommuner

• För att möjliggöra brukarinflytande på systemnivå är det nödvändigt att det finns brukarföreträdare som är villiga att delta och som kan föra sin egen eller
gruppens talan. En återkommande utmaning som lyfts i intervjuer är dock att brukarföreningar ibland saknas i mindre kommuner och att det ibland är svårt
att få brukare att vilja engagera sig.

• Brukarföreträdare lyfter dock att om lokal brukarförening saknas finns även sätt att arbeta för ett stärkt brukarinflytande. Exempelvis lyfts möjligheten att
samverka kring satsningar på brukarföreningar delregionalt samt möjligheten att genomföra brukarrevisioner med stöd utifrån. Vidare lyfts vikten av att
försöka nå målgruppen på de mötesplatser som finns och att visa på att målgruppens tankar och synpunkter ses som en viktig kunskapskälla.

Möjliggörare och framgångsfaktorer                                                                                           Observationer från genomförda intervjuer

Listor över 
brukarföreningar i 

respektive delregion

• För att enklare få till stånd brukarinflytande på verksamhets- och systemnivå har listor över brukarorganisationer i respektive delregion tagits fram inom
ramen för den länsgemensamma satsningen på brukarinflytande. Dessa har gjorts tillgängliga på Vårdsamverkan Västra Götalands webbsida. Det framgår
dock av intervjupersoner att de nu behöver spridas ännu mer så att fler personer inom vårdsamverkansområdena får kunskap om att dessa listor finns.
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Källa: Intervjuer med verksamhetsföreträdare i Västra Götaland.

https://www.vardsamverkan.se/nyheter/brukar--och-narstaendeforeningar/


Organisation: Rutiner och hållbar struktur

”Det är viktigt att arbetet med frågor kring brukarinflytande ses som en naturlig del av verksamheten. Rutiner behöver finnas för hur de synpunkter som kommer fram tas om hand och följas upp. 
Se också Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.” – Socialstyrelsen, 2013

”Det behövs en hållbar struktur för arbetet med inflytandefrågor.” – Socialstyrelsen, 2013

Sammanfattande observationer

Chefer och ledning behöver säkerställa att det finns rutiner för brukarinflytandearbetet, annars finns risk för att det inte blir av och/eller sker ”ad hoc”. I genomförda intervjuer framgår att det i
större utsträckning behöver etableras tydliga rutiner på olika nivåer för att brukarinflytandearbetet ska få fäste. Det framförs att det är av stor vikt att detta arbete sker som en integrerad del av
ordinarie verksamhet, inte som ett tidsbegränsat projekt, som drivs vid sidan av det ordinarie arbetet. Tyvärr beskrivs avsaknaden av rutiner och bristen på tydlig integrering i ordinarie
verksamhet leda till att påbörjat arbete i vissa fall ”rinner ut i sanden” när exempelvis en chef eller eldsjäl som drivit arbetet väljer att sluta.
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Hinder och utmaningar Observationer från genomförda intervjuer

Bristande integrering av 
brukarinflytandearbetet i 

ordinarie arbete 
(beroende av eldsjälar)

• I merparten av genomförda intervjuer har understrukits att arbetet ofta är avhängigt så kallade ”eldsjälar” samt att brukarinflytandearbetet upplevs vara
skört. Det framgår även i intervjuer vi genomfört med sådana eldsjälar att det arbete de genomför inte är inbyggt i organisationen utan att det genomförs
för att de på eget initiativ tar sig tid till och har en egen övertygelse och förståelse för nyttan av ett sådant arbete. Detta betyder dock att patienter/brukare
i olika delar av Västra Götaland får olika möjligheter till brukarinflytande i vård/omsorg och i utvecklingsarbete, beroende på om det finns en eldsjäl i
verksamheten. Vidare innebär detta att när en enskild medarbetare byts ut kan ett arbete på kort tid gå i stå.

• För att bygga upp ett varaktigt arbete beskrivs det som viktigt att brukarinflytandearbetet integreras i ordinarie arbete.

Möjliggörare och framgångsfaktorer                                                                                           Observationer från genomförda intervjuer

Rutiner och arbetsstöd

• Rutiner och praktiska verktyg, såsom personalstöd och informationsblad till patienter och brukare är viktiga aspekter som beskrivits som möjliggörare när
nya metoder implementeras. En intervjuperson beskriver att det är viktigt att göra det ”lätt att göra rätt”. En intervjuperson som arbetat med flera olika
verksamheter lyfte exempelvis att i en verksamhet som tydligt arbetat med att utarbeta rutiner kring delaktighetsarbetet hade detta gjort skillnad för
arbetet. Rutinerna och arbetsstöden hade underlättat när ny personal och vikarier skulle börja arbeta i verksamheten. Samma intervjuperson lyfte att flera
andra verksamheter misslyckas med sitt arbete med brukarinflytande och att en bidragande faktor är att rutiner inte utarbetats.

• Även för SIP lyfter flera intervjupersoner att tydliga metodstöd och rutiner är ett viktigt stöd i processen.

Källa: Intervjuer med verksamhetsföreträdare i Västra Götaland.
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Hinder och utmaningar                                                                                                        Observationer från genomförda intervjuer

Snäva budgetramar 
och personalbrist

• Många verksamheter har begränsade resurser samt utmaningar med personalbrist. En intervjuperson beskriver att verksamhetens resurser därmed går till att
”släcka bränder” framför att arbeta mer långsiktigt med brukarinflytande. Vidare beskriver en annan intervjuperson att brukarinflytandearbetet är bland det
första som ”tas bort” då budgetåtstramningar sker.

• Brukarinflytandearbete och implementering av nya metoder kräver ofta att extra tid avsätts inledningsvis, för att ge effekt på sikt. Intervjupersoner beskriver att
denna tid sällan finns i verksamheter med personalbrist och att det därmed är svårt att arbeta ur ett långsiktigt hållbart perspektiv.

Organisation: Resurser

”Resurser behöver avsättas. Det handlar om tid, pengar och administrativt stöd i form av t.ex. samordnare och hjälp med utskrifter av material.” – Socialstyrelsen, 2013

Sammanfattande observationer

Intervjupersoner understryker att tillräckliga resurser för arbete med brukarinflytande ofta saknas i verksamheterna. Intervjupersoner har lyft att resurser i form av avsatt tid är en viktig
framgångsfaktor och att brukarinflytandearbete annars lätt blir beroende av eldsjälar som arbetar ”på sin fritid” med dessa frågor (se föregående sida). Avsaknad av resurser förefaller bland
annat vara ett hinder för att kunna implementera nya metoder för ökat brukarinflytande på individnivå i verksamheterna. Detta gäller exempelvis införande av resursgrupps-ACT och delat
beslutsfattande i verksamheter, men har även gällt SIP (sedan lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2018 uppges dock mer resurser ha avsatts för att utveckla
arbetet med SIP).

Möjliggörare och framgångsfaktorer                                                                                           Observationer från genomförda intervjuer

Särskilt avsatt 
arbetstid för 

brukarinflytande-
arbetet

• För att arbetet inte ska vara beroende av eldsjälar som arbetar ”på sin fritid” för att få till stånd brukarinflytandearbete i verksamheten lyfter flera
intervjupersoner att avsatt tid är av stor vikt. Detta ses exempelvis som en viktig framgångsfaktor för implementeringen av nya metoder i intervjuade
verksamheter.

• Beroende på arbetets karaktär kan tid avsättas för chefen på en arbetsplats, eller för medarbetare.
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Källa: Intervjuer med verksamhetsföreträdare i Västra Götaland.



Hinder och utmaningar                                                                                                        Observationer från genomförda intervjuer

Svårigheter att följa upp 
arbetet med 

brukarinflytande

• Intervjupersoner lyfter att det är svårt att följa upp brukarinflytandearbetet och att det är svårt att uttala sig om vilka effekter som genomförda satsningar
har haft. Bland annat lyfts att det saknas kompetens och resurser i verksamheter för att göra systematiska uppföljningar. Bristande uppföljning och
svårigheter att följa upp är ett hinder för att kunna välja ut de metoder som ger störst nytta, för att identifiera förbättringsområden och för att motivera
satsningar som genomförs. Knapphändig aggregerad data och begränsade möjligheter till uppföljning gör det svårare att definiera utvecklingsmål och att
ställa krav på brukarinflytande. Det är dock viktigt att en utvecklad uppföljning görs med omsorg, där man är aktsam på eventuella snedvridande effekter
som kan följa i samband med uppföljning. Till exempel har det lyfts i arbetet att uppföljning av ett fåtal prioriterade områden kan medföra att andra
områden prioriteras bort.

Personalomsättning

• Flera intervjupersoner lyfter att personalomsättning är en försvårande faktor för att få till stånd ett långsiktigt brukarinflytandearbete och lyfter exempel
från verksamheter där personalomsättning har lett till att arbete gått i stå. Även i vårdsamverkansorganisationernas utvecklings- och temagrupper beskrivs
grupper med många deltagare och hög deltagaromsättning kunna utgöra ett hinder då ett kunskapsglapp gällande möjligheterna med brukarinflytande
beskrivs kunna finnas hos de som är nya i grupperna. För att motverka dessa effekter beskrivs bland annat chefsinvolvering, arbetsstöd och utbildning vara
viktiga.

Möjliggörare och framgångsfaktorer                                                                                           Observationer från genomförda intervjuer

Insikt om att det måste få 
ta tid om man vill göra det 

bra

• Det tar (och måste få ta) tid att upparbeta ett väl fungerande brukarinflytandearbete. Att etablera nya arbetssätt och att inse vad som fungerar samt att
bygga nya relationer tar tid. Intervjupersoner lyfter att det kan vara en inlärningsperiod för såväl verksamheter som för brukare, men att tid skapar ökad
kunskap om hur det går att arbeta.

Att successivt öka 
brukarinflytandet

• I vissa verksamheter kan det vara gynnsamt att över tid, successivt öka brukarinflytandet. En intervjuperson inom kommunal verksamhet beskriver
exempelvis att deltagande i brukarråd och mindre beslut kring verksamheten har bidragit till att brukare i verksamheten lärt sig att ta större ansvar, som på
sikt möjliggjort för inflytande kring större beslut.

Organisation: Långsiktighet och uthållighet

”Brukarinflytande kan inte stanna vid en engångsföreteelse, utan är en process som innehåller planering, genomförande och uppföljning. Det tar tid, kräver uthållighet och ett långsiktigt 
perspektiv på samarbete och utveckling. Stabilitet och kontinuitet är nödvändigt. – Socialstyrelsen, 2013

Sammanfattande observationer

Intervjupersoner beskriver att långsiktighet och uthållighet är centralt för att en hållbar struktur kring brukarinflytandearbete ska kunna uppnås. Samtidigt framgår att det ofta är här det brister.
En ökad stabilitet och kontinuitet i arbetet efterfrågas. Intervjupersoner från verksamheter som har byggt upp ett fungerande arbete beskriver att långsiktighet har varit en viktig faktor för att
komma dit de är idag.
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Chef/medarbetare: Utbildning

”Utbildning till yrken inom hälso- och sjukvård och socialtjänst behöver utgå från ett förhållningssätt där patienter/brukare har kunskap och erfarenheter som är viktiga för verksamhetens 
kvalitet. Personal kan behöva utbildning i hur det är att leva med en funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, missbruks- och beroendeproblematik. Brukarrepresentanters medverkan i fortbildning 

och rekrytering av personal är ett sätt att säkra att brukarperspektivet ses som en självklar del i utvecklingen av verksamheten. – Socialstyrelsen, 2013

Sammanfattande observationer

Flera intervjupersoner beskriver en bristande kunskap hos medarbetare som ett hinder för brukarinflytande i Västra Götaland i dagsläget (såväl på individ-, verksamhets- som systemnivå). Ett
fortsatt behov ses av olika typer av utbildningsinsatser, såväl för att fortsätta det attitydförändrande arbetet som för att få kunskap om konkreta metoder och arbetssätt. Intervjupersoner
framhåller även att den enskilde inte alltid har insikt kring sina rättigheter och möjligheter att påverka samt att det kan vara utmanande att som lekman delta i exempelvis arbetsgrupper
och/eller beredning av ärenden varför det är viktigt med utbildningar för brukarföreträdare. Konkreta exempel på utbildningssatsningar är till exempel att ett länsgemensamt arbete pågår för
att sprida kunskap om metoden ”Delat beslutsfattande”, och satsningar pågår även i länet för att öka kunskapen om SIP i verksamheterna. Samtidigt framgår i den fördjupade analysen av SIP att
okunskap och osäkerhet kvarstår kring SIP i flera verksamheter och att behoven av utbildning och återkommande utbildningstillfällen kvarstår. Intervjupersoner uttrycker även att de inte anser
att kunskap kring personcentrering och brukarinflytande i tillräcklig utsträckning ingår i grundutbildningarna.
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Hinder och utmaningar                                                                                                        Observationer från genomförda intervjuer

Brist på kunskap och 
utbildning om hur

brukarinflytande kan 
åstadkommas och varför 

det är viktigt

• Flera intervjupersoner beskriver fortfarande en bristande kunskap hos medarbetare som ett hinder för brukarinflytande i Västra Götaland (såväl på individ-,
verksamhets- som systemnivå). Ett behov av ökad kunskap och utbildning har beskrivits såväl vad gäller konkreta metoder för att stärka delaktigheten och
brukarinflytandet, men även för att öka kunskapen om varför brukarinflytande är viktigt. Intervjupersoner beskriver att det kan behövas utbildningar för
redan yrkesverksamma, men det har även lyfts att denna typ av kunskap inte ingår i tillräcklig utsträckning i grundutbildningarna. Med anledning av detta
lyfter ett par intervjupersoner vikten av att redan i grundutbildningarna öka kunskapen om brukarinflytande.

• Som omnämns tidigare i denna rapport är en handbok för brukarinflytande är under utveckling i Västra Götaland, som även avser bemöta detta hinder.

Möjliggörare och framgångsfaktorer                                                                                           Observationer från genomförda intervjuer

Brukarföreläsningar som 
väcker intresse och 

engagemang

• Intervjupersoner beskriver att brukarföreläsningar och brukarrepresentanters medverkan i fortbildning och kompetensutveckling är ett uppskattat inslag.
Denna typ av utbildningsinsatser har genomförts i flera verksamheter och anses medföra positiva effekter på attityder och inställningar till brukarinflytande.

• Flera av vårdsamverkansorganisationerna beskriver att de alltid eller ibland har med brukarföreläsare vid utbildningar om SIP och om andra teman
kopplade till psykisk hälsa som de anordnar för verksamheter i delregionerna.

5. MÖJLIGGÖRARE OCH HINDER 
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Källa: Intervjuer med verksamhetsföreträdare i Västra Götaland.



Chef/medarbetare: Attitydförändring

”Brukarinflytande innebär att införa ett nytt sätt att tänka inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. I stället för att vara ”föremål för insatser” är individen aktiv och deltar i att utforma den vård 
och det stöd han eller hon behöver. Det är viktigt att personalen är medveten om egna och andras fördomar och attityder, och motverkar diskriminering och stigmatisering. Att det finns tilltro till 

en individs eller patientgrupps möjlighet till utveckling, tillfrisknande och återhämtning är också betydelsefullt. Respekt måste finnas för olika erfarenheter, kunskap och kulturer. Ett långsiktigt 
arbete, där personal ges tid att reflektera, är nödvändigt kring frågor om attityder och synsätt.” – Socialstyrelsen, 2013

Sammanfattande observationer

Intervjupersoner beskriver att det har skett ett paradigmskifte där brukarinflytande alltmer ses som en självklarhet. Det framgår av intervjuer att mycket har skett vad gäller attityder och
inställning till brukarinflytande under de senaste åren. Det länsgemensamma brukarinflytandearbetet beskrivs bidra till en ökad dialog om brukarinflytande inom vårdsamverkansområdena.
Intervjupersoner beskriver att attityder bland annat påverkas av hur länge personen har arbetat i verksamheten, vilka utbildningsinsatser som genomförts i verksamheten/organisationen och
vilken yrkesroll som personen har. På systemnivå beskriver en intervjuperson exempelvis att yngre och mer juniora medarbetare kan vara sämre än mer seniora medarbetare på att involvera
och förstå vad brukarföreträdare kan bidra med. Chefernas involvering och engagemang lyfts bland annat som en framgångsfaktor.
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Hinder och utmaningar                                                                                                        Observationer från genomförda intervjuer

Förutfattande meningar 
och ovilja/rädsla att släppa 

ifrån sig ”makt”

• Intervjupersoner beskriver samtidigt att det finns skillnader i attityder och inställning mellan verksamheter och vårdsamverkansgrupper, men även mellan
yrkesroller och att dessa har stor påverkan på förutsättningarna för ett givande brukarinflytandearbete. Inom verksamheter har flera intervjupersoner
beskrivit att det kan finnas en större ovana – och ovilja/rädsla för att släppa ifrån sig makt till brukaren bland läkare. Samtidigt har läkarna också en central
roll i beslut och i utformning av vården.

• Ett par intervjupersoner beskriver vidare att det i vissa fall kvarstår en bild av att en individ är ”för sjuk” för att kunna vara delaktig.

Tabun och stigma kring 
psykisk ohälsa

• Även om tabun och stigma anses ha minskat lyfter intervjupersoner att detta fortsatt är ett hinder för involvering och engagemang kring psykisk ohälsa, som
kan bidra till att hämma brukarengagemang. Intervjupersoner lyfter specifikt att tabun och stigma kring psykisk ohälsa blir ett hinder i verksamheter där
chefer och medarbetare är obekväma med att prata om psykisk ohälsa.

Möjliggörare och framgångsfaktorer                                                                                           Observationer från genomförda intervjuer

Spridning av kunskap om 
varför brukarinflytande 

behövs

• En framgångsfaktor för att få till attitydförändringar är att sprida kunskap om varför medarbetare, verksamheter och organisationer ska arbeta med
brukarinflytande och vilka positiva effekter det kan ge. Att chefer och ledning är engagerade och visar att detta är prioriterat beskrivs som en
framgångsfaktor för att insatser för ett ökat brukarinflytande ska fungera. Flera intervjupersoner lyfter att det är av vikt att attitydförändrande arbete och
kunskap därmed når chefer och ledning.

• Flera intervjupersoner lyfter, som tidigare har nämnts, att brukarföreläsningar för medarbetare och för chefer ofta är ett inspirerande och uppskattat
verktyg som ger personal nya perspektiv kring varför brukarinflytande är viktigt. Även brukarrevisioner, att bjuda in brukare till möten och andra insatser för
ett ökat brukarinflytande beskrivs vara vägar till en attitydförändring, då det visar på vilket värde som brukarinflytande kan medföra.
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Chef/medarbetare: Bemötande och helhetssyn

”Ett gott bemötande är en grundläggande förutsättning för att man ska lyckas. Den enskilde och dennes anhöriga ska bli sedda och lyssnade på och bli respekterade av personalen. […] Det är 
viktigt att se individens hela livssituation och dennes sociala nätverk. Patienten/brukaren och anhöriga har kunskap och erfarenheter som är ett nödvändigt komplement till professionens och 

tillför verksamheten kvalitet. Dessa grundläggande förhållningssätt till individen är en förutsättning för att inflytande ska bli möjligt även på verksamhets- och systemnivå.” 
– Socialstyrelsen, 2013

Sammanfattande observationer

Ett bra bemötande beskrivs av brukarföreträdare som grundläggande för att de ska känna att de blir respekterade och lyssnade till i påverkansarbete på verksamhets- och systemnivå. Vidare
främjar ett bra bemötande på individnivå såväl tillit som patientsäkerhet och ökad delaktighet i den egna vården och omsorgen. Den fördjupade analysen visar bland annat att det i högre
utsträckning går att utveckla hur individer bemöts inom vård och omsorg. Det finns, som tidigare har nämnts, enligt intervjuade brukarföreträdare olika stor kunskap i existerande
utvecklingsgrupper om vad brukare har möjlighet att ”tillföra” i arbetet på systemnivå. I grupper där deltagarna har sämre kunskap om vad brukarföreträdare har möjlighet att tillföra påverkas
bemötandet negativt, enligt intervjupersoner. I den fördjupade analysen av SIP framgår det vidare att ett behov kvarstår i verksamheterna av att bli bättre på att bemöta den enskilde på
”dennes villkor”.
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Hinder och utmaningar                                                                                                        Observationer från genomförda intervjuer

Bristande engagemang och 
intresse hos viktiga aktörer

• I brukarrevisionen ”Brukarinflytande inom området psykisk ohälsa på kommun- och vårdsamverkansnivå i Västra Götaland”* från 2018 framgick att
brukarföreningar upplevde en brist på engagemang och respons från kommunernas sida som ett av det viktigaste hindren för stärkt brukarinflytande på
kommunal nivå. Intresse och engagemang påverkar bemötandet av brukarföreträdare, men som brukarrevisionen visade, saknas detta fortsatt i vissa
verksamheter.

Möjliggörare och framgångsfaktorer                                                                                           Observationer från genomförda intervjuer

Konkret information om  
bemötande inkluderat i 

arbetssätt och utbildning

• Ett exempel på hur bemötandet kan utvecklas som lyfts fram är genom utbildningar som särskilt omfattar denna aspekt. Ett tydligt exempel på detta
kommer från arbetet med brukarstyrd inläggning (BI) inom vuxenpsykiatrin, där bemötandet ses som en central aspekt i behandlingsformen och anses bidra
till bättre upplevelser och relationer mellan individ och medarbetare. För att åstadkomma detta omfattar utbildningen i BI konkret information om hur
bemötande ska gå till.

• Ett fokus på hur kommunikationen ska ske gentemot den enskilde har även lyfts som en viktig del i SIP-utbildningar.

Källa: Intervjuer med verksamhetsföreträdare i Västra Götaland.
*Svensson, Sara. Brukarinflytande inom området psykisk ohälsa på kommun- och vårdsamverkansnivå i Västra 
Götaland  NSPHiG: 2018
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Chef/medarbetare: Göra maktrelationer tydliga

”Brukarinflytande är mycket mer än enbart information och rådgivning. För att uppnå en förändring behöver maktrelationer synliggöras, diskuteras och förändras. Maktrelationer mellan 
professionen och brukare är ojämlika både på individnivå och på mer övergripande nivåer. Att analysera maktrelationer innebär att såväl språkbruk, information och kommunikation samt 

mötesformer ses över. Stärkt brukarinflytande betyder att de professionellas roll förändras till att bli mer av stödjare, konsulter och handledare. Att anställa personer med egen erfarenhet och att 
brukare deltar vid rekryteringar är ett sätt att stärka brukarinflytandet.” – Socialstyrelsen, 2013

Sammanfattande observationer

Intervjuade brukarföreträdare lyfter att det för ett ”reellt” brukarinflytande krävs att brukare delar makt och ansvar över beslutsfattande. Dock beskrivs detta enbart förekomma i vissa fall och 
ett behov ses fortsatt av att förändra maktrelationerna i beslut som fattas såväl på individnivå som på verksamhets- och systemnivå. Intervjupersoner beskriver att arbete pågår för att jämna ut 
maktbalansen mellan professionen och brukare, men att det finns en ovana att involvera brukare i många verksamheter och att mer kan göras för att synliggöra och förändra maktbalansen. 
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Hinder och utmaningar                                                                                                        Observationer från genomförda intervjuer

Brist på insikt inom 
professionen kring 

maktbalansen

• Ett behov lyfts i intervjuer av att medvetandegöra medarbetare kring hur maktrelationen ser ut. Ett par intervjupersoner framhåller att det skulle vara
värdefullt att ytterligare medvetandegöra medarbetare om hur delaktighet och maktförhållanden ser ut. I exempelvis Göteborgs stad har de sett att
medarbetare har en uppfattning av att graden av brukarinflytande är högre än vad brukarna uppfattar.

Begränsad 
utvärdering/uppföljning av

”peer support”

• En metod för att förändra maktrelationer är att anställa peer support (stödpersoner med egen erfarenhet av psykisk ohälsa). Peer support finns idag enbart
i ett fåtal verksamheter i länet. Av intervjuer med verksamheter som har peer supportar framgår det att relativt få brukare/invånare har möjlighet att ta del
av insatserna som erbjuds av peer supportar idag och att fler tjänster skulle behövas för att komma fler brukare till godo. Samtidigt finns ett behov av att
införande av peer support åtföljs av systematisk uppföljning, då evidens för modellen i stor utsträckning saknas.* Det kan därmed sägas att det saknas
tillräcklig utvärdering av och uppföljning av ”peer support”.

Möjliggörare och framgångsfaktorer                                                                                           Observationer från genomförda intervjuer

Brukardelaktighet vid 
rekrytering

• Brukardelaktighet vid rekrytering av nya medarbetare i verksamheter beskrivs som ett positivt exempel på hur maktrelationer kan förskjutas, men det
förefaller enbart ske i vissa verksamheter. I denna rapport beskriver vi exempelvis hur brukare deltagit i anställningsprocessen av stödpedagog i en daglig
verksamhet i Mellerud. En viktig framgångsfaktor som beskrivs i samband med anställningen var att brukarna lärt sig att ta ett större ansvar genom
deltagande i brukarråd innan de var med i anställningsprocessen av ny personal.

Källa: Intervjuer med verksamhetsföreträdare i Västra Götaland.
*Socialstyrelsen, Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd – Stöd av brukarspecialist (peer support) 
[Hämtad 2019-09-30]
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Brukare: Tillgänglighet och utbildning

”Arbetsformer, information och kommunikation behöver anpassas så att alla kan vara med, oberoende av tidigare vana och erfarenhet eller funktionsnedsättning. Arbetssättet kan behöva anpassas för 
olika målgrupper. Viktigt är t.ex. att ta fram information som är tillgänglig för barn, och att då anlita barn i det arbetet.” – Socialstyrelsen, 2013

Brukarrepresentanterna kan behöva utbildning om arbets- och beslutsprocesser i t.ex. en kommun eller ett landsting.” – Socialstyrelsen, 2013

Sammanfattande observationer

Intervjupersoner beskriver att arbetsformer, information och kommunikation i vissa fall behöver anpassas så att brukarföreträdare enklare ska kunna delta i brukarinflytandearbeten samt få möjlighet att uttrycka
sig. Intervjupersoner beskriver behov av fortsatt utveckling för ökad tillgänglighet, såväl för att möjliggöra deltagande i beslut kring den egna vården, som för deltagande i arbete på verksamhets- och systemnivå.
Vidare uppges att kunskapen brister i flera verksamheter kring vedertagna metoder och arbetssätt för att stödja individen att uttrycka sig. Som ett exempel lyfts bristande implementering av rekommenderade
arbetsmetoder såsom Delat beslutsfattande. Ett par intervjupersoner framhåller att brukare idag inte ges det stöd de skulle behöva för en ökad delaktighet, exempelvis i beslut om den egna vården men även för
att påverka vården i stort. Ytterligare stöd och utbildningar för patienter/brukare framhålls som möjliggörare.
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Hinder och utmaningar                                                                                                        Observationer från genomförda intervjuer

Bristande praktiska 
förutsättningar för att 

engagera sig

• I intervjuer lyfts ett behov av att bli bättre på att skapa praktiska förutsättningar samt arbetsformer för brukarinflytande i arbete på verksamhets- och systemnivå. Ett par
intervjupersoner beskriver att det kan vara lättare för representanter från NSPHiG, som är avlönade för sitt arbete, samt för pensionärer att delta i möten inom ramen för
vårdsamverkansarbetet, då det ofta sker dagtid. Detta blir dock ett hinder för representation från brukare som har ett annat arbete/sysselsättning dagtid.

Bristande användning av 
stödjande metoder

• Ett par intervjupersoner beskriver att de brukare som får möjlighet att delta i beslutsfattande i högre grad är de som har en god förmåga att uttrycka sig verbalt, vilket inte
alltid nödvändigtvis är de som är bäst lämpade. De lyfter att en ökad kunskap om och användning av stödjande metoder skulle behövas för att hjälpa även andra individer
att uttrycka sig och att få sin åsikt hörd.

Komplicerade organisationer 
och processer på systemnivån

• Att som brukare sätta sig in i organisationer och den process som omgärdar beslut på verksamhets- och systemnivå beskrivs kunna vara svårt och ta tid. Detta beskrivs
framförallt gälla systemnivå och en intervjuperson beskriver att ett ”expertsamhälle” har byggts upp på systemnivå, där det kan vara svårt för brukare att ta plats.

Möjliggörare och framgångsfaktorer                                                                                           Observationer från genomförda intervjuer

Stöd till förberedelser för 
brukare inför viktiga möten

• Intervjupersoner beskriver att information och stöd i förberedelser inför viktiga möten, såsom läkarmöten eller SIP-möten, kan vara viktigt för att som individ på ett bättre
sätt kunna bli delaktig i beslut som rör den egna vården. En intervjuperson beskriver till exempel att många av de viktigaste besluten fattas i läkarsamtal, men att de i en
verksamhet såg att patienter ofta kände sig överkörda i dessa möten. De tog därför fram en lista med standardfrågor som patienter skulle kunna vilja ställa under ett
läkarsamtal, men som alla kanske inte själva kommer att tänka på vid mötet. Dessa får patienten ta del av vid ett förberedelsemöte, inför läkarbesök, och patienten får även
möjlighet att reflektera kring eventuella fler frågor som denne skulle ville lyfta.

Patient-/brukarutbildningar
i egenmakt och 

påverkansarbete

• Patient-/brukarutbildning kan exempelvis genomföras i form av så kallade studiecirklar. Studiecirklar kan fokusera på att stärka individens kunskap om sin rätt och förmåga
att påverka och medverka i sin egen vård och behandling, men det finns även studiecirklar utvecklade av NSPHiG med syftet att lära ut hur man kan representera en grupp
genom påverkansarbete på verksamhets- och systemnivå. Det har beskrivits som viktigt att även brukarföreträdare har kunskap om hur de kan arbeta med
påverkansarbete för att på bästa sätt representera gruppen. Patientutbildningar lyfts även i en intervju som något som använts för att öka egenmakten för individen.

Källa: Intervjuer med verksamhetsföreträdare i Västra Götaland.
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Källa: Intervjuer med verksamhetsföreträdare i Västra Götaland.
*Svensson, Sara. Brukarinflytande inom området psykisk ohälsa på kommun- och vårdsamverkansnivå i Västra Götaland  NSPHiG: 2018
**NSPHiG. Verksamhetsberättelse. NSPHiG: 2017.

Hinder och utmaningar                                                                                                        Observationer från genomförda intervjuer

Begränsade resurser 
till den delregionala/  

lokala nivån

• Delregionalt och lokalt finns inte motsvarande finansiering som på länsnivå för att arbeta med samordning mellan brukarföreningar. Brukarföreträdare beskriver
att detta leder till att det blir enskilda föreningar som representeras i arbetet på systemnivå (och då ersätts med mindre mötesarvoden), men att en mer
långsiktig ekonomisk ersättning skulle behövas för att få till ett kvalificerat och långsiktigt arbete.

Osäkerhet kring 
ersättning av 

brukarrepresentation

• Vissa intervjupersoner har lyft en osäkerhet kring hur och om brukarrepresentation ska ersättas och denna osäkerhet upplevs vara ytterligare ett hinder för att
bjuda in till arbete som sker inom vårdsamverkan på delregional eller lokal nivå. I brukarrevisionen från 2018* framgick även att kommuner agerar mycket olika
när det kommer till ekonomisk ersättning för möten. En intervjuperson efterfrågar en länsgemensam ersättningsmodell för brukarrepresentation som alla
delregioner kan följa. Värt att notera är att det inom den regionala hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen redan finns en politiskt beslutad modell för
hur brukarrepresentation ska ersättas.

Brukare: Resurser

”Resurser behöver avsättas. […] Ersättning eller arvode till representanterna för brukarorganisationerna är en markering att detta arbete är betydelsefullt. Lokaler behöver finnas tillgängliga där 
brukarrepresentanterna kan mötas för att t.ex. gå igenom och komplettera dagordningen inför sammanträdet.” – Socialstyrelsen, 2013

Sammanfattande observationer

Brukarrepresentanter understryker att det är av stor vikt att resurser för arbete med brukarinflytande finns även hos brukarföreningar/brukarnätverk. I brukarrevisionen ”Brukarinflytande inom
området psykisk ohälsa på kommun- och vårdsamverkansnivå i Västra Götaland”* från 2018 framgick bland annat att enbart cirka 40 procent av kommunerna i Västra Götaland erbjöd någon
form av ekonomiskt föreningsstöd. Rapporten lyfte även att ekonomisk ersättning är en viktig förutsättning för att kunna arbeta mer långsiktigt och fokuserat med brukarinflytande inom en
förening, vilket har återkommit i intervjuer med flera brukarföreträdare i denna studie. Samtidigt lyfter intervjupersoner från organisationer en osäkerhet kring hur brukarrepresentation bör
ersättas.

Möjliggörare och framgångsfaktorer                                                                                           Observationer från genomförda intervjuer

Finansiering av 
brukarnätverk

• Finansiering av olika tjänster från brukarnätverket NSPHiG finns på länsnivå och nätverket har bland annat haft i uppdrag sedan 2012 att ge metodstöd till
brukare, brukarföreningar och hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen**. Flera intervjupersoner lyfter att sådana satsningar är viktiga för att bidra till att
bygga upp ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för stärkt brukarinflytande. Flera intervjupersoner ser det arbete som NSPHiG utför som ett bra stöd för den
egna verksamheten och som en viktig framgångsfaktor för det arbete som pågår i länet. Tillgången till NSPHiG beskrivs bland annat sänka trösklarna för att arbeta
med brukarinflytande då de kan bistå med exempelvis brukarrevisioner eller deltagande i utvecklingsgrupper.
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Brukare: Information och kommunikation

”Kommunikation, möjligheten att föra en dialog, har stor betydelse för att skapa en bra verksamhet. Detta är centralt för brukarinflytande på alla nivåer. Informationen behöver vara lätt tillgänglig och 
ges tidigt i processen så att det finns möjlighet att påverka beslut. Ibland kan brukarrepresentanter, i exempelvis ett brukarråd, behöva stöd för att kunna tolka underlag.” – Socialstyrelsen, 2013

Sammanfattande observationer

Intervjupersoner understryker vikten av kommunikation och information till enskilda individer samt till brukarorganisationer. Samtliga vårdsamverkansorganisationer uppger att de arbetar med att sprida
information. Bland annat beskrivs informationsträffar riktade till olika patientgrupper samt besök hos brukarföreningar/informationsträffar för att informera om SIP. På länsnivån planeras vidare en
större informationskampanj om SIP som är riktad till allmänheten för att möta den bristande kunskapen hos allmänheten om möjligheten att få en SIP och om vad SIP är (se separat delstudie om SIP).
Tidigare rapporter i Västra Götaland visar dock att kommunikationen kan öka och att information kan göras ännu mer tillgänglig.
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Möjliggörare och framgångsfaktorer                                                                                           Observationer från genomförda intervjuer

Upparbetade forum och 
kanaler för att sprida 

information

• Vårdsamverkansorganisationerna beskriver ofta att de har metoder och kanaler för att sprida information till brukare. Exempel på detta omfattar temadagar där olika
patientgrupper bjuds in, brukarråd och föreläsningar för brukare och brukarföreningar. I vissa verksamheter beskrivs att tydligare krav på att det ska finnas brukarråd
har kommit och att detta såväl blir ett forum för att sprida information som att möjliggöra för deltagande i utveckling av verksamheter. I brukarrevisionen
”Brukarinflytande inom området psykisk ohälsa på kommun- och vårdsamverkansnivå i Västra Götaland”* från 2018 framgick dock att flera brukarföreningar såg ett
behov av att bli inbjudna av kommuner i fler sammanhang, exempelvis temadagar, föreläsningar och workshops samt brukarråd/samtalsforum.

Digitalisering som 
tillgängliggör 

information för 
individen

• Digitaliseringen av vården lyfts i ett par intervjuer som en möjliggörare för ökat brukarinflytande. Digitaliseringen beskrivs kunna användas såväl av verksamheter som
på systemnivå för att skapa förutsättningar för individen att ta del av information tidigt i processen.

• Exempel på hur verksamheter kan öka brukarinflytandet är genom information på hemsidor och genom digitala kanaler för enklare kommunikation med verksamheten.
Fler satsningar på digitala invånartjänster beskrivs som viktiga av ett par intervjupersoner, såsom utökad tillgång till den egna journalen på 1177 Vårdguiden.

Hinder och utmaningar                                                                                                        Observationer från genomförda intervjuer

Tillgänglig information 
upplevs ibland vara 

svår att förstå

• Information till brukare kan göras ännu mer lättillgänglig, enligt många intervjupersoner. I brukarrevisionen om SIP i Västra Götaland 2018 framgick att enbart hälften av
tillfrågade individer tyckte att den information de fick om SIP var lätt att förstå i sin helhet. I denna fördjupade analys framgår att implementering av metoden Delat
beslutsfattande i fler verksamheter skulle vara ett sätt att ge individen större möjlighet att påverka, då metoden omfattar tidig och tillgänglig information till den
enskilde, men att denna metod har begränsad spridning idag.

Tabun och stigma kring 
psykisk ohälsa

• Som tidigare nämnts lyfter intervjupersoner att ett hinder som ibland kvarstår för involvering och engagemang är tabun kring psykisk ohälsa, vilket kan bidra till att
hämma brukarengagemang. Som exempel lyfter en intervjuperson från en mindre kommun att de har haft en ambition att starta upp en träffpunkt i kommunen, men
att de har haft svårt att få deltagare. Ett viktigt hinder lyfts vara att individer inte vågar prata psykisk ohälsa i kommunen eller sina egna erfarenheter av det.

Källa: Intervjuer med verksamhetsföreträdare i Västra Götaland.
*Svensson, Sara. Brukarinflytande inom området psykisk ohälsa på kommun- och vårdsamverkansnivå i Västra 
Götaland  NSPHiG: 2018.
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Sammanfattning av 
möjliggörare och hinder
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Organisation Brukare
Brukarorganisation/
brukarföreträdare/

enskild brukare

Förankring och 
samverkan

Kunskap om 
olika grupper

Rutiner och 
hållbar struktur

Resurser

Långsiktighet 
och uthållighet

Tillgänglighet och 
utbildning

Resurser

Information och 
kommunikation

Chef/medarbetare

Utbildning

Attitydförändring

Bemötande och 
helhetssyn

Göra 
maktrelationer 

tydliga



Sammanfattning: Möjliggörare och hinder
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Förutsättningar Möjliggörare Hinder

Organisation

Förankring och 
samverkan

• Ökat fokus i och med Handlingsplan för psykisk hälsa

• Tydlig styrning mot brukarinflytande

• Svårigheter att operationalisera mål och ambitioner i praktiken

• Avsaknad av riktlinjer och styrdokument

Kunskap om olika 
grupper

• Listor över brukarföreningar i respektive delregion • Bristande representationsmöjligheter i mindre kommuner

Rutiner och hållbar 
struktur

• Rutiner och arbetsstöd • Bristande integrering av brukarinflytandearbetet i ordinarie arbete (beroende av eldsjälar)

Resurser • Särskilt avsatt arbetstid för brukarinflytandearbetet • Snäva budgetramar och personalbrist

Långsiktighet och 
uthållighet

• Insikt om att det måste få ta tid om man vill göra det bra

• Att successivt öka brukarinflytandet

• Svårigheter att följa upp arbetet med brukarinflytande

• Personalomsättning

Chef/medarbetare

Utbildning • Brukarföreläsningar som väcker intresse och engagemang • Brist på kunskap och utbildning om hur brukarinflytande kan åstadkommas och varför det är viktigt

Attitydförändring • Spridning av kunskap om varför brukarinflytande behövs
• Förutfattande meningar och ovilja/rädsla att släppa ifrån sig ”makt”

• Tabun och stigma kring psykisk ohälsa

Bemötande och 
helhetssyn

• Konkret information om bemötande inkluderat i arbetssätt 
och utbildning

• Bristande engagemang och intresse hos viktiga aktörer

Göra 
maktrelationer 

tydliga
• Brukardelaktighet vid rekrytering

• Brist på insikt inom professionen kring maktbalansen

• Begränsad utvärdering/uppföljning av ”peer support”

Brukare

Brukar-
organisationer/ 

brukarföreträdare/
enskild brukare

Tillgänglighet och 
utbildning

• Stöd till förberedelser för brukare inför viktiga möten

• Patient-/brukarutbildningar i egenmakt och påverkansarbete

• Bristande praktiska förutsättningar för att engagera sig

• Bristande användning om stödjande metoder

• Komplicerade organisationer och processer på systemnivån

Resurser • Finansiering av brukarnätverk
• Begränsade resurser till den delregionala/lokala nivån

• Osäkerhet kring ersättning av brukarrepresentation

Information och 
kommunikation

• Upparbetade forum och kanaler för att sprida information

• Digitalisering som tillgängliggör information för individen

• Tillgänglig information upplevs ibland vara svår att förstå

• Tabun och stigma kring psykisk ohälsa

Källa: Intervjuer med verksamhetsföreträdare i Västra Götaland.
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Avslutande ord

• I denna fördjupade analys av brukarinflytande i Västra Götaland utgick vi från huvudfrågeställningen ”Hur kan vi stärka brukarinflytandet på individ-, verksamhets- och
systemnivå?”. För att besvara frågeställningen gav vi inledningsvis en överblick av nuläget på läns- och delregional nivå i vårdsamverkan följt av en utblick från olika
verksamheter i Västra Götaland. Utifrån den samlade bilden, tillsammans med insikter från genomförda intervjuer, analyserade vi sedan på övergripande nivå nuläget för ett
antal förutsättningar för stärkt brukarinflytande, vilka är tillämpliga på individ-, verksamhets- och systemnivå. Utifrån analysen baserad på genomförda intervjuer
sammanställdes identifierade möjliggörare och hinder. Förhoppningen är att skriften utifrån detta ska kunna utgöra ett underlag till det fortsatta arbetet med att stärka
brukarinflytande i Västra Götaland.

• Som beskrivs i skriften sker satsningar på länsgemensam nivå, bland annat för att öka kunskapen om olika grupper av brukare och för att sprida kunskap om vad
brukarinflytande är och hur det kan komma till stånd. Detta arbete lyfts som positivt i intervjuer med vårdsamverkansorganisationer i delregionerna och beskrivs bidra till en
ökad dialog och att sänka trösklarna för att komma igång med utbildningstillfällen. Handlingsplanen anses överlag ha bidragit till ökad dialog om brukarinflytande på
systemnivå inom vårdsamverkansområdena. Medel som tilldelats kommuner och delregioner har i vissa fall använts till konkreta aktiviteter. Samtidigt upplever flera
intervjupersoner att det har varit svårt att arbeta konkret med målen i Handlingsplanen om att öka brukarinflytande i utvecklingsarbete.

• I skriften lyfts även exempel på det arbete som pågår på verksamhetsnivå. Flera intressanta arbeten pågår för att öka brukarinflytandet i vård och omsorg, och
intervjupersoner beskriver att brukarinflytande diskuteras på ett helt annat sätt idag än för bara några år sedan. Vidare lyfts vikten av brukarinflytande allt mer i riktlinjer och
styrdokument för vård och omsorg och ett arbete pågår för att öka kunskapen om metoder och verktyg för ett ökat brukarinflytande, såsom SIP och metoden Delat
beslutsfattande.

• Vad gäller förutsättningar för att arbeta med brukarinflytande kan sammantaget konstateras att nödvändiga förutsättningar på sina håll delvis saknas. Sammanfattningsvis är
arbetet på rätt väg och med en god riktning, men det krävs ett målmedvetet och fokuserat arbete framåt med ytterligare insatser för att stärka brukarinflytandet. Se nästa
sida för en kort summering av pågående arbeten i Västra Götaland (på länsgemensam nivå) samt förslag på möjliga utvecklingsspår framåt.
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Pågående arbete och förslag till möjliga utvecklingsspår
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Med utgångspunkt i intervjuer och analysen av förutsättningar för stärkt brukarinflytande i föregående kapitel, presenteras nedan ett urval av satsningar och aktiviteter från det pågående
arbetet i Västra Götaland. I kolumnen längst till höger presenteras, utöver detta, summerade förslag på möjliga utvecklingsspår som lyfts utifrån genomförda intervjuer. Dessa förslag
tillsammans med sammanfattningen av möjliggörare och hinder, samt övriga delar av rapporten, föreslås utgöra ett diskussionsunderlag för möjliga vägar framåt för att ta nästa steg i arbetet
med att stärka brukarinflytande.

6. AVSLUTANDE ORD

Förutsättningar Pågående arbete i Västra Götaland Förslag på möjliga utvecklingsspår (från genomförda intervjuer)

Organisation

Förankring och 
samverkan

• Statliga medel används bland annat för att finansiera en koordinator för
brukarinflytande för vårdsamverkansorganisationerna.

• Listor på brukar- och närståendeföreningar har sammanställts och
gjorts tillgängliga vårdsamverkans webbsidor.

• På länsgemensam nivå utvecklas en Handbok i brukarinflytande.
Se även nedan.

• I fyra av sex delregioner finns brukarföreträdare representerade i
utvecklings-/temagrupper. I de två delregioner där brukare inte finns
representerade i utvecklingsarbetet på delregional nivå involveras
brukarföreträdare i, bland annat, utbildningsinsatser i delregionen.

• Inom ramen för arbetet med SIP pågår ett länsgemensamt arbete för
att bland annat utveckla riktlinjer och stödmaterial.

• Utveckla bättre sätt för uppföljning av brukarinflytandearbete.

• Säkerställ att rutiner tas fram i samband med implementering av nya arbetsmetoder.

• Utveckla praktiska stöd för hur man kan arbeta med att göra brukare delaktiga i
utvecklingsarbete.

• Prioritera resurser för att integrera metoder i ordinarie verksamhet.

Kunskap om olika 
grupper

Rutiner och hållbar 
struktur

Resurser

Långsiktighet och 
uthållighet

Chef/medarbetare

Utbildning
• Informationstillfällen om Delat beslutsfattande riktade till profession, 

patienter, brukare och närstående. Se även nedan.
• På länsgemensam nivå utvecklas en Handbok i brukarinflytande. 
• I samtliga delregioner genomförs utbildningsinsatser riktade till 

verksamheter i syfte att främja arbetet med SIP.
• Workshops, konferenser och informationsspridning ledd av de 

länsgemensamma koordinatorerna för brukarinflytande.

• Genomför fortsatt kommunikationsarbete för att sprida kunskapen bland verksamheter 
om tillgänglig brukarrepresentation.

• Genomför och stärk tillgången till utbildningsinsatser, t.ex. brukarföreläsningar om hur 
det är att leva med psykisk ohälsa bland chefer och medarbetare samt utbildningar om de 
metoder som kan användas för att öka brukarinflytandet på individnivå.

• Genomför ett fortsatt attitydförändrande arbete.
• Inkludera information om bemötande i utbildning, t.ex. SIP-utbildning.

Attitydförändring

Bemötande och 
helhetssyn

Göra maktrelationer 
tydliga

Brukare

Brukar-
organisationer/ 

brukarföreträdare/
enskild brukare

Tillgänglighet och 
utbildning

• Informationstillfällen om Delat beslutsfattande riktade till profession, 
patienter, brukare och närstående. 

• Statliga medel används bland annat för att finansiera en koordinator för 
brukarinflytande för brukarorganisationerna.  

• I samtliga delregioner genomförs utbildningsinsatser för att stärka 
brukarinflytandet på individnivå vad gäller SIP.

• Se över möjligheter för individen att delta i utvecklingsarbete på verksamhets- och
systemnivå, t.ex. genom att se över mötestider och mötesplatser.

• Samla in synpunkter kring huruvida tillgänglig information och kommunikation kan
förbättras/göras mer tillgänglig.

• Besluta kring länsgemensam ersättningsmodell/princip för brukarrepresentation inom
vårdsamverkan.

• Utveckla brukarinflytande på lokal och delregional nivå genom riktade insatser,
t.ex. långsiktig finansiering.

• Vidareutveckla kommunikationen mellan Vårdsamverkan/kommun och brukarföreningar,
genom ex. temadagar, workshops eller föreläsningar.

Resurser

Information och 
kommunikation
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Intervjupersoner 
Perspektiv Organisation/delregion  Namn

Länsgemensamt 
brukarinflytandearbete

NSPHiG och Brukarrådet för missbruksfrågor Sara Svensson

Vårdsamverkansorganisationerna i länet Lars Alfredsson

Delregionalt 
brukarinflytandearbete
(vårdsamverkansrepresentanter)

Fyrbodal Georg Fischer

Göteborg Agneta Bergqvist

SAMLA Lena Arvidsson

SIMBA Carina Vesterelve

Skaraborg Angelica Engman & Kerstin Söderlund

Södra Älvsborg Charlotte Bliesener Falkenström

Lokalt brukarinflytandearbete
(vårdsamverkansrepresentanter)

Dals-Ed Närsjukvårdsgrupp Linda Blomgren och Marie Persson

Lysekil Närsjukvårdsgrupp Anna Nyman Holgersson

Närvårdssamverkan Bollebygd Lena Roslund

Närvårdssamverkan Vårgårda Annelie Vårhall

Brukarorganisationer/-företrädare

Compassen i Lidköping Thomas Jansson

NSPHiG

Sonny Wåhlstedt

Jenny Atho

Filippa Gagnér Jenneteg

Övriga intervjuer/verksamheter

Fyrbodal kommunalförbund Maria Klamas

Göteborgs stad Liselott Bergström

Göteborgsregionen Cecilia Axelsson

Kungälvs sjukhus Dag Andersson

Kusten vårdcentral Kungälv Agneta Hamilton

NU-sjukvården Björn Järbur

Psykos och trauma, Uddevalla Christer Johansson

Stöd och service, Mellerud Anette Karlsson

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) Sanne Nordqvist
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Perspektiv Organisation/delregion Namn
Publicerad 
/antagen år

Delregionala 
handlings- och 
genomförandeplaner 
/beskrivningar av 
projekt

Vårdsamverkan Fyrbodal
Implementering av Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2020 2017

Genomförande- och aktivitetsplan - Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2020 2018

Vårdsamverkan i Göteborgsområdet Psykisk hälsa genomförandeplan i Göteborgsområdet 2018-2020 [Hämtad 2019-09-30] 2018

Samverkan i Lerum och Alingsås, SAMLA Handlingsplan för hälsa och den nära vården inom SAMLA – området Alingsås-Lerum År 2019 [Hämtad 2019-09-30] 2018

Närvårdsamverkan SIMBA SIMBA genomförandeplan 2018-2020 [Hämtad 2019-09-30] 2018

Vårdsamverkan Skaraborg
Uppdragsbeskrivning för Projekt Integrerat Arbetssätt Psykisk Hälsa Skaraborg- IAPS 2018

Integrerat Arbetssätt Psykisk hälsa Skaraborg [Hämtad 2019-09-30] 2018

Lokala handlings- och 
genomförandeplaner

Dals-Eds kommun i Fyrbodal Det goda livet i Dals-Eds kommun 2018

Lilla Edets kommun i Fyrbodal Lokal arbetsplan psykisk hälsa 2019

Lysekil kommun i Fyrbodal Regional handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 2018

Trollhättans kommun i Fyrbodal Lokal handlingsplan för psykisk hälsa barn och unga 2018-2020 2018

Vänersborgs kommun i Fyrbodal Vänersborgs Handlingsplan 2018-2020 2018

Härryda kommun i Göteborgsområdet Lokal handlingsplan för psykisk hälsa 2019-2020 2018

Bollebygd kommun i Södra Älvsborg Genomförandeplan inom området Psykisk hälsa [Hämtad 2019-09-30] 2018

Herrljunga kommun i Södra Älvsborg Arbetsgrupp vuxna genomförandeplan inom området Psykisk hälsa [Hämtad 2019-09-30] 2018

Marks kommun i Södra Älvsborg Genomförandeplan inom området Psykisk hälsa, Mark (2018) [Hämtad 2019-09-30] 2018

Svenljunga kommun i Södra Älvsborg Genomförandeplan inom området Psykisk hälsa [Hämtad 2019-09-30] 2018

Ulricehamns kommun i Södra Älvsborg Genomförandeplan inom området Psykisk hälsa [Hämtad 2019-09-30] 2018

Vårgårda kommun i Södra Älvsborg Uppdragsbeskrivning 2018 arbetsgrupp psykisk ohälsa [Hämtad 2019-09-30] 2018

Delregionala och lokala handlings- och genomförandeplaner

6. APPENDIX
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Nedan har vi sammanställt de delregionala och lokala handlings- och genomförandeplaner som ingår i dokumentstudien. Listan bör inte ses som uttömmande för de planer som
upprättats i Västra Götaland utan som ett begränsat urval utifrån vilka handlingsplaner vi har haft tillgång till i arbetet med den fördjupade analysen. Fler genomförandeplaner
kan vara under utveckling för publicering framöver.

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/e4a94cce-0b25-4651-aa05-3c505e9c2105/2018-05-17%20Genomf%C3%B6randeplan%20Psykisk%20h%C3%A4lsa%20genomf%C3%B6randeplan%20i%20G%C3%B6teborgsomr%C3%A5det.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c2745794-b149-4974-9c68-28f71c306371/Handlingsplan%20f%c3%b6r%20V%c3%a5rdsamverkan%20Lerum%20Alings%c3%a5s%202019.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/9e996c1a-2f0b-46fa-93d1-b99e42bcce6c/SIMBA%20Genomf%c3%b6randeplan%20180410.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba68952c-9fee-4ffa-86ff-ea811d0568da?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b541f5c5-1aa8-4eff-8213-1c2048cc6e85/IAPS%20till%20hemsida.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/af69e7a6-1b48-4202-8bdb-c68741acc530/Genomf%c3%b6randeplan%20Psykisk%20h%c3%a4lsa.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/0a4c9735-c2eb-4e5f-b4cd-152658d1d885/Genomf%c3%b6randeplan%20Herrljunga%20kommun.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/4ac0d48b-74bb-46ef-aabc-3e25ae074b64/Genomf%c3%b6randeplan%20Marks%20kommun.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ece2c44a-0b18-4bd0-8d65-3cf79da7fd4f/Genomf%c3%b6randeplan%20Svenljunga%20kommun.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/40f48ee9-b0f7-40ff-8d30-0c4994e656a3/Genomf%c3%b6randeplan%20Ulricehamns%20kommun.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/398ab0b8-a6ed-4e88-aa3b-6c1506f562fb/Genomf%c3%b6randeplan%20V%c3%a5rg%c3%a5rda%20kommun.pdf?a=false&guest=true


Lästips

Det finns mycket bra information om hur det går att arbeta för att stärka brukarinflytandet såväl på individ-, verksamhets- som systemnivå. Nedan finns exempel på rapporter och
länkar till webbsidor för dig som vill läsa mer.

• Under hösten 2019 publiceras en Handbok i brukarinflytande framtagen i Västra Götaland, som bland annat kommer att innehålla information om olika metoder för
brukarinflytande

• Svensson, Sara. (2018) Brukarinflytande inom området psykisk ohälsa på kommun- och vårdsamverkansnivå i Västra Götaland. NSPHiG

• Sveriges Kommuner och Landsting. (2015) När brukare och patienter blir medskapare – en lönsam historia. En idébok om brukar och patientmedverkan som inslag i
kommuner, landstings och regioner styrning. SKL

• Sveriges Kommuner och Landsting. (2011) Patienter och personal utvecklar vården – En handbok i 4 steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling. SKL

• Riksförbundet Hjärnkoll arbetar för ökad öppenhet och kunskap kring psykisk ohälsa. Ambassadörerna som är knutna till Hjärnkoll informerar och föreläser kring
erfarenheter hur det är att leva med psykisk ohälsa och hur det är att leva nära någon som har psykisk ohälsa. Mer information finns på Hjärnkolls webbsida.

• NSPHiG har utvecklat en metod för brukarrevision, vilken låter brukare kvalitativt granska verksamheter som ger vård, stöd och service till individer som lever med psykisk
ohälsa. Flera olika typer av verksamheter har granskats av NSPHiG och slutrapporter kring brukarrevision finns att hämta på NSPiGs webbsida där man även kan hitta en
metodhandbok för brukarstyrda brukarrevisioner.

• Peer support innebär att individer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård, stöd och service.
Mer information finns att läsa på NSPH:s webbsida.

• Nationellt arbetar det Nationella Rådet för resursgrupps-ACT och liknande modeller för att sprida information och stödja verksamheter i arbetet med RACT. Mer information
finns att läsa på rådets webbsida.

• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) väntas inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård under 2019 och 2020 publicera nationella vård-
och insatsprogram inom området psykisk hälsa. Här kommer man bland annat kunna läsa om brukarstyrd inläggning.
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http://nsphig.se/wp-content/uploads/2019/01/NSPHiG-Brukarinflytande-p%C3%A5-kommun-och-v%C3%A5rdsamverkansniv%C3%A5-i-V%C3%A4stra-G%C3%B6t...-00000003.pdf
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-267-6.pdf?issuusl=ignore
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5237.pdf?issuusl=ignore
https://hjarnkoll.se/
http://nsphig.se/projekt/brukarrevision/slutrapporter/
http://nsphig.se/wp-content/uploads/2019/01/metodhandbok-final.pdf
https://nsph.se/sa-har-paverkar-vi/projekt/peer-support/
http://ract.se/
https://www.vardochinsats.se/sjaelvskadebeteende/behandling-och-stoed/brukarstyrd-inlaeggning-utkast/
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