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Brukarinflytande i Västra Götaland

• PRIOuppdraget: Metodstödja regionens verksamheter och föreningarna i ökat brukarinflytande, 
genomföra brukarrevisioner, samt ingår i styrgruppen psykisk hälsa.

• Västkomuppdraget: Erbjuda metodstöd till kommunerna, vårdsamverkansarenorna och 
föreningarna.

• Koordinatorsuppdraget: Utgår från regeringens särskilda satsning på ökat brukarinflytande 
2018-

• Göteborgs kommun:  Utföra 10 brukarrevisioner per år, ingår i strategiska styrgruppen, recovery
college.

• Peer support: Fortsatt implementeringsstöd, utbildning och handledning.



Från PRIO till 
Brukarinflytandeuppdrag!

Metodstödja patienter/brukare, föreningar och Västra 
Götalandsregionen att systematiskt utveckla och förstärka 

brukarinflytandet på individ-, verksamhets-, och systemnivå. 



Från PRIO till 
Brukarinflytandeuppdrag!
• Brukarråd

Skapa förutsättningar, starta upp, stärka befintliga

• Brukarrevisioner
Tre per år, ex 2019 den psykiatriska öppenvården i NU-sjukvården, 
585 respondenter! 

• Representation på systemnivå
Vårdsamverkan, arbetsgrupper



Från PRIO till 
Brukarinflytandeuppdrag!
• Utvecklingsdagar, temadagar och workshops

• Utbildning verksamheter
SIP ur ett brukarperspektiv, bemötande och förhållningssätt, 
workshop i brukarinflytande m.m.

• Utbildning brukare, patienter, föreningar
Din egen makt, Med starkare röst, SIP ur ett brukarperspektiv m.m.

• Viktigt: behovsanpassat, långsiktigt, verka på flera nivåer



VästKom-uppdrag

• Uppdrag 2017 att kartlägga brukarmedverkan på kommun- och 
vårdsamverkansnivå i Västra Götaland utifrån kommunernas, 
vårdsamverkansarenornas och brukarföreningarnas perspektiv.

• Resultat: Behov av samordning och en samsyn om hur man ska arbeta 
med brukarinflytande. 

• Uppdrag 2018 att metodstödja kommuner, vårdsamverkansarenor samt 
understödja samverkan mellan dessa och föreningar



”De ska tillsammans utveckla arbetssätt, 
strukturer och rutiner kring systematisk 
brukarmedverkan. 

Samverkan ska skapas utifrån varje 
vårdsamverkansarena och de 
verksamheter och föreningar som finns i 
respektive geografiska område.”

Koordinatorer stärkt brukarinflytande

Lasse Alfredsson ( Vårdsamverkansarenorna )
Sara Svensson ( NSPHiG/Brukarrådet för missbrukarfrågor i VG )



Göteborg
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http://www.verdandi.se/
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http://www.lansnykterhetsforbundet.nu/
http://www.lansnykterhetsforbundet.nu/
http://www.spelberoende.se/jag-soker-information/spelberoendes-foreningar-och-stodgrupper/goteborg
http://www.spelberoende.se/jag-soker-information/spelberoendes-foreningar-och-stodgrupper/goteborg


Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Kommunerna i Västra Götaland
• Fyrbodals kommunalförbund
• Skaraborgs kommunalförbund
• Göteborgsregionen 
• Boråsregionen 

Delregional vårdsamverkan 

Struktur för samverkan i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen
och deras verksamheter

Länssamverkans-
grupper

http://www.fyrbodal.se/dettajobbarvimed/valfard.4.41b1d7e3135cb13e3541b5e.html
https://www.skaraborg.se/Var-verksamhet1/valfard/
http://www.grkom.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard.4.415b48a314276a8b9a7d2ab.html
http://www.borasregionen.se/index.html
http://www.vastkom.se/
http://www.vastkom.se/
http://www.vgregion.se/
http://www.vgregion.se/
http://www.vardsamverkanfyrbodal.se/sv/Vardsamverkan-Fyrbodal2/
http://www.vardsamverkanfyrbodal.se/sv/Vardsamverkan-Fyrbodal2/
http://www.vgregion.se/samverkan
http://www.vgregion.se/samverkan
http://www.vgregion.se/samverkan
http://www.vgregion.se/samverkan
http://www.vardsamverkanskaraborg.se/sv/Vardsamverkan-Skaraborg/NyaVardsamverkanSkaraborg/
http://www.vardsamverkanskaraborg.se/sv/Vardsamverkan-Skaraborg/NyaVardsamverkanSkaraborg/
http://narvardssamverkan-sodra-alvsborg.vgregion.se/sv/Narvardssamverkan-Sodra-Alvsborg/
http://narvardssamverkan-sodra-alvsborg.vgregion.se/sv/Narvardssamverkan-Sodra-Alvsborg/
http://www.vgregion.se/


Gemensam arbetsgrupp 
koordinatorer sammankallande

En representant per vårdsamverkanområde (en har två rep. en från varje 
huvudman)

Två representanter vardera från NSPHiG och Brukarrådet för missbruksfrågor i 
Västra Götaland, brukarorganisationerna

4 möten för informationsutbyte, stöd och vägledning

Vetenskapligt stöd 

Koordinatorernas arbete sker med utgångspunkt i bla kartläggningen av 
brukarmedverkan på kommun och vårdsamverkansnivå 2017 



Mål i projektplanen

Mål 1. Ha kommunicerat, informerat och fört dialog kring brukarinflytande samt den 
betydelse det kan ha i varje delregion på system-, verksamhets- och individnivå. Ta fram 
förslag på indikatorer som kan användas vid uppföljning på respektive nivå. 

Mål 2. Ha genomfört en regional framtidskonferens om brukarinflytande. Syftet är att träffas 
och öka förutsättningarna för en gemensam kunskap och förväntan på 
brukarinflytandearbetet utifrån respektive vårdsamverkansområde.

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

Mål 4. Ha formulerat och publicerat listor på brukar- och anhörigföreningar på 
Vårdsamverkan Västra Götalands hemsidor med information om vad brukarinflytande och 
brukar- och anhörigföreningar är.

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



En förutsättning för reellt brukarinflytande är att arbeta med 
brukarinflytande parallellt på alla tre nivåer.

Individnivå
Den enskildes möjlighet att påverka sin egen livssituation och det sociala stöd 

som hen eller någon i dennes familj behöver.

Verksamhetsnivå
Möjligheten till inflytande i beslut som rör en verksamhet, tex en 

vårdavdelning eller ett boende.

Systemnivå
Möjligheten att kunna påverka på en organisatorisk och 

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

 Skapa möjligheter för 
brukarföreträdare att delta 
långsiktigt och hållbart i 
utvecklingsarbete

 Brukarstyrd brukarrevision
 Peer support
 Brukarråd
 Studiecirklar
 Hjärnkoll

 SIP och Delat 
Beslutsfattande

 Peer support
 Föreningsaktiv
 Information
 Studiecirklar
 Hjärnkoll



Evidensbaserad praktik, 3 likvärdiga kunskapskällor: 

Forskning, profession, brukarkunskap

Hur får vi fatt på brukarkunskap? Hur skapar 
vi reellt brukarinflytande/brukarmakt?

Dels behövs bra metoder, förhållningssätt 
och policys men också kunskap om hur 
maktstrukturer och attityder och fördomar i 
samhället och hos oss själva påverkar vårt 
beteende. Professionen 

Forskningen
Brukar- och 

anhörig
kunskap



Handbok för brukarinflytande

• En naturlig följd av tidigare erfarenheter och brukarinflytandeuppdrag

• Ett behov av att skapa en gemensam förståelse, struktur och en konkret 

vägledning

• VästKom-uppdrag 2018, som effekt av kartläggning av brukarinflytandet

• Koordinators-uppdrag 2018 att understödja framtagande och spridning

Syfte: att stimulera till ökat brukarinflytande på både system-, verksamhets-
och individnivå med hjälp av de erfarenheter och metoder som brukarrörelsen 

över tid har utvecklat i samverkan med verksamheter!



Hur kan man använda sig av den? 

• Steg 1 – Varför?

• Steg 2 – Vad är det?

• Steg 3 – Viktiga förutsättningar

• Steg 4 – Vad ska vi starta?

• Steg 5 – Vad kan vi göra?

• Steg 6 - Hur går vi vidare?



Steg 3 – Viktiga förutsättningar
Förhållningssätt till makt/undermakt, skam och stigma
• För att kunna understödja ett effektivt arbete med brukarinflytande 

måste stigmat upp på dagordningen och motarbetas!

Den ekonomiska grundplåten
• Om man systematiskt arbetar med att underbygga den lokala/regionala 

brukarrörelsen med en god finansiering – då blir det kvalitet i arbetet!

Tid att lära känna varandra
• Investera i detta som ett långsiktigt utvecklingsarbete!

Förutsättningar att representera
• Se över vilket stöd som finns i riktlinjer - tillsammans!



Steg 4 – Var ska vi starta?

Vilka är brukarna och vad vill de göra?

• Bjud in nätverk/föreningar till inledande samtal
• Anordna medborgardialog eller temadag
• Ta in ytterligare kunskap och inspiration
• Genomför en brukarstyrd brukarrevision!



Brukarstyrda brukarrevisioner som 
inventerings- och uppföljningsverktyg

• En oberoende brukarstyrd undersökning som ger kunskap både om vad som görs bra 
och vad som kan förbättras 

• Förtroendeskapande och relationsskapande

• Brukarna sitter på värdefull kunskap för verksamhetens utveckling!

• Mindre stigma och större förtroende när frågor ställs av egenerfarna brukarrevisorer

• En intervju ger möjlighet att ställa följdfrågor, samtala och mötas

Ladda gärna ner metodhandboken och våra rapporter : nsphig.se!



”Jag lever mitt liv 
mellan stuprören”
Brukarrevision av Samordnad Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018



Bakgrund
• Statlig satsning “Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa” 

• Regional handlingsplan ”Det goda livet i Västra Götaland” 

• Uppdrag: Brukarrevision av SIP i VG 

• Tidigare uppföljningar 



Resultat

• Känslosam resa: Inte bara möte/möten utan handlar om människors framtid och liv. Utsatt situation 
när andra tillfälligt tittar in i ens innersta vardag.

• Välfungerande SIP positiva ringar på vattnet i övriga livet, främjar psykisk hälsa!

• Ofunktionell SIP stress, tappar tillit till samhället, försämrad återhämtning, försämrat mående 
och eventuellt ekonomiska svårigheter

• Framgångsfaktorer: Bra mötesledare som vid behov definierar mätbara mål som 
alla förstår, som kan skapa ett tryggt samtalsklimat där individens behov 
hamnar i fokus, individen blir lyssnad på, även trygg miljö för övriga 
mötesdeltagare, mötesdeltagare som är öppna för alternativa lösningar och 
för att ändra åsikt om individen, tydliga protokoll, information utifrån 
individens behov, behövs ”sence of urgency”

• Hinder:  Brister i kunskap om SIP, och psykisk ohälsa, samverkanssvårigheter, brister i 
brukardelaktighet, fokus på fel saker, ej optimal konstellation av mötesdeltagare (saknas personer 
med mandat och/eller god kännedom om individen), brister i tydlighet, brister i kommunikation 
mellan mötena, brister i utförande av gemensamma beslut, utbyte av personal, brister på 
individnivå.

-



Förbättringsförslag
• Större spridning av information och kunskap om SIP både till allmänhet och profession samt 

större fokus på rättigheter och vikten av brukardelaktighet i infon.

• Verktyg för att säkerställa reell brukardelaktighet (DB, Delat beslutsfattande)

• Mer kunskaper om samverkan, psykisk ohälsa och bemötande till professionen

• Skapa bättre förutsättningar för aktörers deltagande på SIP-möten

• Tydliggöra uppföljningsansvar i riktlinjer för SIP, är det en som avviker från planen riskerar hela 

processen att fallera

• Erbjud möte efter SIP-processen avslutats – hur upplevde den enskilde/närstående SIP?

• Uppföljning och dokumentation för fortsatt utvecklingsarbete 

• Information om vart man kan vända sig om man inte är nöjd med sin eller sin närståendes SIP/ 

inte får SIP fastän man är berättigad det



Tips till professionen

• Information och skriftliga planer anpassade 
efter individens behov

• Informera syftet med den enskildes SIP och att 
det är dennes plan.

• Brukardelaktighet är en framgångsfaktor, hur 
skapa bra relationer där det känns tryggt att 
berätta?

• Individfokus - återgå till den enskildes agenda 
och frågor under mötet

• Lösningsfokus - var kreativ och öppen för 
lösningar

• Fundera över vad du som profession själv 
behöver för att kunna delta på ett öppet och 
effektivt sätt  - samverka

• Fundera över konstellationen av 
mötesdeltagare, saknas någon kunskapskälla?

• Görs ett fel, be om ursäkt (skapa bra relationer)

• Bjud på fika

Tips från och till 
brukare/anhörig
• Läs på om dina rättigheter

• Ta med en stödperson 

• Fundera på vad du har för frågor och vad du vill 
ha hjälp med

• Ha ett förmöte

• Fundera på vilka du vill bjuda in

• Om du orkar, våga fråga och stå på dig

• Kontakta en brukarförening om du behöver råd 
eller stöd

• Våga höja nivån på diskussionerna om du tycker 
att de blir för enkla och inte leder framåt



Tack för oss! 

sonny@nsphig.se

filippa@nsphig.se

sara@nsphig.se


