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Uppdragshandling

Statsbidrag för att stärka brukarinflytande
Bakgrund
Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan 2016 gjort årliga
överenskommelser (ÖK) om psykisk hälsa. ÖK omfattar krav och stimulansmedel till regionerna,
kommunerna och även de båda parterna i samverkan. Sedan 2018 finns riktade medel för utveckling
av brukarinflytande (2 mnkr för Västra Götaland).
Sedan 2017 finns en länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 som omfattar mål om
utveckling av brukarinflytande. Eftersom regionen rekvirerar dessa medel fattade Hälso- och
sjukvårdsstyrelsen (HSS) beslut om att pengarna för länsgemensamt arbete för att öka
brukarinflytande i kommuner och landsting. HSS överlät till styrgrupp för psykisk hälsa att besluta om
användning av dessa medel.
För de erhållna statsbidragen för utveckling av brukarinflytande anställdes hösten 2018 en
koordinator för brukarorganisationerna (Nationell samling för psykisk hälsa i Göteborg och Västra
Götaland, NSPHiG och Brukarrådet för missbruksfrågor) och en för offentlig sektor (kommun och
region) inom ramen för vårdsamverkan.

De mål som berörs i handlingsplanen är;
Mål 3:2 för vuxna i den länsgemensamma handlingsplanen; Brukarföreträdare ska erbjudas
delaktighet i utvecklingsarbete. Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att kunna
utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet i sin egen hälsa och vård är en mänsklig
rättighet och en hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, regional och
nationell nivå och varje insats behöver betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera
vad god kvalitet är. Indikator är; Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.
Mål 3:2 för barn och unga i den länsgemensamma handlingsplanen; Barns och ungas egna
upplevelser behöver tas tillvara för att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn har rätt
till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet
behövs på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje insats behöver betraktas från
barnets perspektiv. Barn, unga och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som möjligt kunna
påverka verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är.
Indikatorer för den båda målen är; Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.

Struktur
Vårdsamverkansarenorna utser en anställande part som i samverkan med övriga arenor enas om
lämplig tjänsteperson. För föreningarna utses NSPHiG som anställande part.
De båda tjänstepersonerna ska samverka i uppdraget och jobba för att uppnå syftet. En arbetsgrupp
bestående av anställande parter och processledare för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa
leder arbetet. Sammankallande till dessa träffar är processledare för länsgemensam handlingsplan
psykisk hälsa.
Avstämning/redovisning skall göras till länsgemensam styrgrupp för handlingsplan psykisk hälsa. Om
ytterligare ställningstagande behöver göras under arbetets gång tas dessa av arbetsutskottet för
länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa.
Tjänstepersonerna tillhandahåller vetenskapligt stöd i form av regelbundet processtöd i utförandet
av uppdraget för att säkerställa koppling till befintlig kunskap inom området, utifrån ett
evidensbaserat synsätt, dvs. forskning, praktik och brukare. T ex att ta fram efterfrågad aktuell
forskning och annan evidensbaserad kunskap inom området. Den andra delen handlar om att
handleda och ge stöd i arbetet med att samla och systematisera kunskap under projekttiden i en
avslutande rapport.

Aktivitet
För att fortsätta utveckla brukarsamverkan anställs en resurs om 100 % för vårdsamverkansarenorna
i länet samt en resurs om 100 % för brukarorganisationerna. De ska tillsammans ge stöd till
utvecklande av arbetssätt, strukturer och rutiner kring systematiskt brukarinflytande med
utgångspunkt i bl a den kartläggning som gjordes av NSPHiG 2017 som är en kartläggning om
brukarinflytande i Västra Götaland. Arbetet ska utgå från varje vårdsamverkansarena och de
förutsättningar som finns där och med verksamheter och föreningar som finns i det geografiska
området. De ska också stödja utvecklingen av brukarinflytande genom att sprida och implementera
den handbok som togs fram 2019.
Rollen ska bidra till att skapa förutsättningar för att förstärka det brukarinflytandearbete som redan
pågår på olika nivåer.

Syfte
Att utveckla och stärka systematisk brukarsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Organisation
Styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa är styrgrupp. Avstämning görs
regelbundet med processledare för handlingsplan psykisk hälsa.

Ekonomi
Västra Götalandsregionen betalar ut medel enligt beslut i arbetsutskottet för länsgemensam
styrgrupp.

NSPHiG
Brukarrådet för missbruksfrågor
Anställande vårdsamverkan

918 500 kr
81 500 kr
1 000 000 kr
2 000 000 kr

Fakturering senast 2020-10-31 till:
Västra Götalandsregionen
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
FE982 Göteborg
Beställarnummer: 6080106

Redovisning:
Anställande parter redovisar gemensam skriftlig rapport enligt ovan samt redovisning om nyttjande
medel till Västra Götalandsregionen senast 2021-01-29.
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