NÄTVERKA

för ökat inflytande

Text och foto: Tommy Engman

EKONOMISK ERSÄTTNING
viktig fråga för regionala nätverk

Patient-, brukar- och anhörignätverk får allt större inflytande
inom psykiatriområdet. Ett reellt inflytande kräver dock att man är
med tidigt i planeringen av den psykiatriska verksamheten. Nätverken
behöver bättre ekonomisk stabilitet om de ska kunna göra ett bra jobb
och föreningarna måste samverka mera. Det var en del av det som kom
fram under seminariet som NSPH anordnade för landets regionala
nätverk hösten 2011 i Stockholm.

Mårten Jansson (till höger i bild) ledde det regionala nätverksseminariet om inflytande.
Sonny Wåhlstedt från NSPH i Göteborg (i mitten av bilden). Längst till vänster ser vi också
Kurt Salomonsson från Uppsala.

F

em års erfarenhet av inflytandearbete inom
NSPH har gjort avtryck lokalt och regionalt.
Bildandet av NSPH i Jönköping län i juni
2007 innebar mer regelbundna träffar med landsting och kommun. Omgående bjöds de in till länets
styrgrupp för psykiatri och missbruk och en arbetsgrupp för missbruk och beroende. Numera har
man även regelbundna träffar med Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet och politiker.
Ytterligare ett resultat av samverkansarbetet är
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att man tillsammans med vårdgivare drivit det så
kallade Vårdcentralsprojektet. Det är ett projekt
för att förbättra vården av patienter med depression. Ett annat samarbete är med Räddningstjänsten och Polisen för att på sikt minska självmordstalen, berättade Margit Ferm från Jönköping vid
det seminarium som NSPH anordnade i höstas i
Stockholm för regionala nätverk i landet. Även från
Sörmlands nätverk rapporterades det om ett gemensamt projekt, det så kallade Näckrosprojektet.

Göteborg (se artikel sid 10) har inte alla patient-,
brukar- och anhörignätverk i landet kommit,
konstaterades det. En del beskrev att nätverksarbetet blivit en tung arbetsbörda för ett fåtal då det
brister i engagemang i en del föreningar och som
försvåras av lite eller inga ekonomiska bidrag till
verksamheten. Det fanns också klagomål på att det

Här diskuterades vilka svårigheter och
utmaningar nätverken har.

I det samarbetar man med landsting och kommun
för att förstärka kompetensen hos personal. Och
från Blekinge läns nätverk berättades det om ett
samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landsting och kommun i projektet Navigatorporten. Likaså kunde en representant för Dalarnas nätverk berätta om ett stabilt samarbete med
Landstingets utvecklingsenhet (se artikel sid 12).

”

−Vi kanske kunde
”korsbefrukta” föreningarna
genom att sitta i varandras
styrelser.

brister i information från riksförbunden om vikten
av att arbeta i nätverken. Någon förening hade också bromsat nätverksarbetet.

Lika långt som nätverken i Jönköping, Dalarna och

Ändå beskrev de flesta hur arbetet sakta går framåt,
hur olikheter mellan organisationerna slipats av
när medlemmar i olika förbund lär känna varandra,
hur samlande aktiviteter betyder mycket som
till exempel Hjärnkolls attitydarbete och utbildningar av ambassadörer, liksom studiecirklar med
utbildningsmaterialen Med starkare röst och Din
egen makt.

Roffe Karlsson, RFHL, Gävle

Margit Ferm, NSPH i Jönköping

Alla har inte hunnit lika långt
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Anita Odell, Gun Remman, Moniqa Buhr och
Lotta Lagneryd.

Andreas Nilsson, Margit Ferm, Peter Dentz,
Tyra Hansson och Per Eriksson.

Andreas Nilsson från Uppsala redovisade sin
grupps resultat.

Anders Simu (i röd skjorta), Conny Ström och
Rolf Samuelsson.

Vad behövs för fortsatt utveckling?

och samverkan fungerade i de regionala nätverken
utifrån fyra perspektiv. Ett av dessa var vad som
fungerar och som man var stolt över; gemensamt
kansli, öppnare klimat och vidgade kontaktytor
var något av det som kom fram i diskussionerna.

I gruppdiskussioner under slutet av dagen ställdes
frågan vad som behövs framöver för att inflytandearbetet ska fortsätta utvecklas.
Det som gemensamt betonades var vikten av att
finnas med tidigt i planeringen av den psykiatriska
verksamheten, att de regionala nätverken får bättre ekonomisk stabilitet – en fråga som man tyckte NSPH centralt skulle driva, att det bildas fler
regionala nätverk i landet och slutligen vikten av
samarbete mellan föreningar.
−Vi kanske kunde ”korsbefrukta” föreningarna
genom att sitta i varandras styrelser, föreslog Roffe
Karlsson från RFHL (Riksförbundet för hjälp åt
narkotika- och läkemedelsberoende) Gävleborg.
Det skulle öka förståelsen för vad det är vi brinner
för i de olika föreningarna vilket skulle göra NSPH
starkare.

Fyra perspektiv på samverkan

Det fördes gruppdiskussioner om hur inflytande
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Några av de problem och utmaningar man såg i inflytandearbetet var till exempel att eldsjälar försvinner, att man kommer med för sent i beslutsprocessen vid planering av verksamheter inom
psykiatriområdet, samt lokala och regionala
politiska svängningar.
Några av de förhoppningar och möjligheter som
man såg i samverkansarbetet var att det blir större
utbildningsmöjligheter, att man tillsammans får
mer resurser, att det blir ett fördjupat samarbete
med universitet, personliga ombud, Försäkringskassa och Arbetsförmedling och att fler föreningar
kommer med i nätverken.

SAMARBETE

som lyfter kunskap till nya nivåer

Gemensamma aktiviteter och en ”röst” i dialogen med
psykiatriområdets företrädare, ett ”större öra” som lyssnar av vad som
händer inom området och ökad förståelse för varandras perspektiv.
Det är några av de fördelar som patient-, brukar- och anhörigföreningarna
i Uppsala uppnått sedan de gick samman i ett nätverk.

Från vänster i bild Kurt Nyberg, RFHL, Andreas Nilsson, Ångestsyndromsällskapet, Staffan
Utas, RFHL, Anna-Maria Lundgren, Föreningen Balans och Rolf Samuelsson, RSMH.

F

ör några år sedan anmälde Riksförbundet
för hjälp åt läkemedelsmissbrukare (RFHL) i
Uppsala en allmänpsykiatrisk vårdavdelning
på Akademiska sjukhuset till Socialstyrelsen för
dåligt bemötande av patienter och allvarliga brister i patientsäkerheten. Klagomål hade nått RFHL
under många år och samtidigt med anmälan trädde
ett flertal patienter fram och berättade om detta.
Kort efter det att media uppmärksammat saken
anklagade den politiska ledningen i Uppsala RFHL
för att driva behandling vid sin öppna stödverksamhet. RFHL menade att man gav råd och stöd som
ett komplement till vården, enligt det uppdrag man
haft sedan 15 år tillbaka och som politikerna beslutat om. Den politiska ledningen hävdade att verksamheten ska vara ideell och ifrågasatte att RFHL
hade mer i bidrag än andra brukarföreningar.
− Det starka stöd med flera uttalanden som vi fick

från de andra föreningarna var oerhört viktigt för
att vi skulle ta oss igenom den här svåra perioden
och klara den utmaning som det innebar, säger
Staffan Utas, verksamhetschef på RFHL.

Fördelar för föreningarna

−Det är självklart att vi måste stötta varandra om
någon förening oförtjänt kommer i svårigheter som
RFHL gjorde, inflikar Andreas Nilsson, ordförande
i Uppsalas Ångestssyndromsällskap och berättar
om andra fördelar nätverket i Uppsala inneburit
för föreningarna.
Förutom en del gemensamma aktiviteter och erfarenhetsutbyte har man fått ett ”större öra utåt”
som han uttrycker det, genom att det som snappas upp av respektive förening sprids till de andra
föreningarna. Därtill talar man numera med en röst
i den dialog nätverket har med företrädare för det
psykiatriska området.
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− Förutom att myndigheter, kommun och landsting hellre talar med en part än flera skulle det vara
väldigt svårt för en liten förening att själv komma
till tals. Genom nätverket har föreningarna fått en
intressepolitisk plattform och ett forum där de kan
vara med och påverka, säger Andreas Nilsson.
−Det behövs en mångfald av organisationer och
föreningar inom psykiatriområdet så att det går att
välja utifrån problem eller behov som man har, inflikar Anna-Maria Lundberg från föreningen Balans i Uppsala.
−Men när det gäller
vissa
grundläggande
frågor som bemötande,
inflytande, tillgänglighet
etcetera ser jag ingen
annan möjlighet idag
än att vi samarbetar. Vi
klarar helt enkelt inte
att driva breda intressepolitiska frågor på egen
hand.

Nyberg från RFHL i Uppsala och förklarar samtidigt hur stort stöd det varit att i olika diskussioner
kunna hänvisa till att det finns ett samarbete med
NSPH på riksnivå, liksom till olika dokument som
det nationella NSPH tagit fram, som till exempel
Så vill vi ha det och Kvalitetsdokumentet.

Gränser för ideellt arbete

Förra året satt brukarnätverket och andra representanter i Uppsala med i olika samverkansgrupper
i sammanlagt 1200 timmar. Och under den senaste månaden har det
blivit ett par hundra.
Frågan hur mycket man
mäktar med att arbeta
ideellt blir allt mer brännande.
−Det hackar fram på
många sätt just för att
vi jobbar ideellt. Ska
vi vara en motor som
bidrar till förändring
Samverkan börav det psykiatriska systemet måste vi få betalt
jade i brukarrådet
för bensinen, säger StafDet första riktiga steget
fan Utas och menar att
mot ett närmare sadet kommer att krävas
marbete mellan brukarmer resurser för det
föreningarna i Uppsala
framöver. Han tror att
togs 2003 då ett brudet finns möjligheter att
karråd bildades. För att
kunna få gehör för det.
jämka samman föreEtt konkret exempel på
ningarnas olika krav på
att det går i rätt riktning
vårdgivare skapades en
är till exempel löftet
referensgrupp som träfom bemanning av ett
fades före möten med
brukarkontor i det nya
psykiatriledningen. RefPsykiatrins hus i Upperensgruppen lade sena- Staffan Utas Fotograf: Per Sternbeck
sala, liksom att komre fram ett förslag om en
så kallad rättighetslista för dem som vårdas inom munchefen i Östhammar har sagt sig vilja öppna
psykiatrin, det arbetet gjorde föreningarna än mer ett brukarkontor med två och en halv tjänst.
sammansvetsade. Ett brukarnätverk bildades 2006
som 2008 började samarbeta med NSPH.
Hur fungerar samarbetet?
Brukarnätverket/NSPH Uppsala består idag av tio En naturlig fråga att ställa är naturligtvis hur
föreningar. Vad nätverkets arbetsutskott ska arbeta föreningar med så pass olika målgrupper har kunmed avgörs den första torsdagen i varje månad då nat samarbeta.
föreningarnas representanter träffas.
− Det kan till exempel se ut som om Attention och
vi inom RFHL står långt ifrån varandra när det
gäller synen på läkemedel, säger Staffan Utas.
Planer på brukarrevision
− Vårt arbete är verkligen dynamiskt. Bland annat − Genom samarbetet har vi fått en ökad förståelse
bidrog vi för ett tag sedan till en ansökan av fem pro- för varandras perspektiv och därmed faktiskt lyft
jekt om brukarstyrd kompetensutveckling som Re- vår kunskap om läkemedel och beroende till en
gionförbundet gjorde och vad gäller brukarrevision högre nivå. Och så känns det faktiskt ofta i det här
planerar vi tillsammans att starta ett socialt företag samarbetet.
med åtta halvtidsanställda personer, berättar Kurt
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INSPIRATION & VÄGLEDNING
som stöd för nätverken
NSPH

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa består av
patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom
det psykiatriska området. Idag tretton till antalet.
Grunden till att organisationerna gick samman i
ett nätverk 2007 var de goda erfarenheterna av
samverkan under Miltons psykiatrisamordning.
I skriften Så vill vi ha det formulerades en vision
om hur vård, stöd och behandling ska utformas.
Basen för det gemensamma arbetet är att öka
inflytandet på dessa områden.

Nätverkets arbete

Representanter från medlemsorganisationerna
träffas fyra-fem gånger per år för att dra upp riktlinjer för nätverkets arbete. Det arbetet leds av
ett arbetsutskott med ett kansli som sköter det
administrativa. Arbetsgrupper arbetar med utbildning och kunskapsspridning, stöd till lokala
nätverk, opinionsfrågor och information. Men
också direkt med att stärka och utveckla olika
former för ökat inflytande. Syftet med det är
bland annat att få fler representanter från NSPH
och dess medlemsorganisationer som kommuner och landsting kan samverka med när det
gäller planering och uppföljning av den psykiatriska vården, liksom revision av densamma.
Idag ombeds representanter för nätverken på
nationell nivå och på vissa håll även regionalt
och lokalt att ge synpunkter på beslut som tas
inom psykiatriområdet. På några ställen deltar
man också i direkta överläggningar när beslut
ska fattas. Därtill har även efterfrågan ökat på
specifik kunskap om psykisk ohälsa och funktionsnedsättning som brukare och närstående
har. Det visar, förklarar NSPH i sin verksamhetsberättelse, att det finns ett behov av ett
fördjupat patient-, brukar- och anhöriginflytande
inom psykiatrin och socialtjänsten.

Metoder

För att ge nätverkets medlemmar vägledning
och inspiration för samarbete med vårdgivare

har därför olika metoder utvecklats för hur man
till exempel kan arbeta med utvärderings- och
kvalitetsfrågor, vad man ska tänka på när man
medverkar i personalutbildningar eller sitter
med i ledningsgrupper.
I ett speciellt kvalitetsdokument som NSPH tagit
fram beskrivs dessutom vilka principer för krav
på vård, stöd och rehabilitering som bör gälla,
samt hur kriterierna för dessa ska vara utformade vid till exempel upphandling och utvärdering av olika verksamheter. I dokumentet finns
tolv axiom formulerade för en god vård och omsorg. Ett par av dessa handlar just om inflytande
och delaktighet som kan delas upp på individ-,
verksamhets- och systemnivå. På individnivå,
menar man, ska den enskilde ha möjlighet att
påverka sin situation genom att vara delaktig i
stödet och behandlingen, till exempel vid upprättandet av en individuell vårdplan. På verksamhetsnivå kan en grupp patienter och anhöriga, representanter för föreningar eller nätverk
få inflytande i beslut som rör en verksamhet, till
exempel en klinik eller ett boende. Inflytande
på systemnivå kan handla om utarbetande
av vårdprogram, hur man påverkar nationella
riktlinjer och skapar kontakt med politiker och
beslutsfattare.

Studiematerial

För att ytterligare stötta förbundens medlemmar
att arbeta med inflytandefrågor finns tre olika
studiematerial att tillgå; Din egen makt, Din
egen berättelse (publiceras våren 2012) och
Med starkare röst. Dessa kan med fördel användas i studiecirklar. I Din egen makt finns verktyg
och tips på vad man kan göra för att få bättre
kontroll över sitt liv och Din egen berättelse är
ett samtalsmaterial om egenmakt, självstigma
och hur man kan använda sina erfarenheter
på ett konstruktivt sätt. I studiematerialet Med
starkare röst tas ytterligare ett steg genom att
tillsammans med andra lära sig mer om hur
man kan öka inflytandet och medbestämmande
inom psykiatriområdet.
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Anneli
VILL HA MAKT ÖVER SITT LIV

Anneli Toikka har gått studiecirklar i Din egen makt och Din egen
berättelse. Det mest betydelsefulla för henne är att hon efter det
hittat en mening med sitt liv och vill komma vidare. Därtill har hon fått
mer kunskap om sig själv och upptäckt en yrkesgrupp hon skulle kunna
tänka sig be om hjälp av ifall hon skulle behöva.

I

flera dagar låg brevet oöppnat på bordet. Det
oroade. Det irriterade. Anneli Toikka fick svårt
att sova. Att det var från hennes arbetsgivare
syntes tydligt på kuvertets framsida. Vad ville de
efter alla år? Skulle de erbjuda henne andra arbetsuppgifter och en annan chef som inte utsatte
henne för psykisk stress som den tidigare hade
gjort, vilket också var den huvudsakliga orsaken
till att hon blev utbränd, fick depression och hamnade på sjukhus? Eller skulle det finnas ett förslag
på avgångsvederlag och skadestånd som hennes
juridiska ombud krävt? Och hur mycket kunde
det bli? Lika mycket som hennes arbetskamrat fick
som slutat på grund av samma omständigheter?
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Öppna och kontrollera vad där stod klarade hon
inte. I stället gjorde hon som de övriga deltagarna i
studiecirkeln Din egen makt föreslagit och tog med
sig brevet till nästa träff. Först efter att en av dem
läst igenom brevet och konstaterat att det var positiva nyheter vågade Anneli själv läsa och senare ta
kontakt med arbetsgivaren för en uppgörelse.
−Ofta var det så här vi gjorde i gruppen. Vi hjälpte
varandra med konkreta saker som till exempel att
formulera ett brev som skulle skickas till hyresvärden eller peppa någon att ta kontakt med den
vårdare man blivit dåligt bemött av för länge sedan men inte kunnat lägga den händelsen bakom

sig, förklarar Anneli Toikka och berättar hur de arbetade i de studiecirklar hon gått utifrån NSPH:s
studiecirkelmaterial Din egen makt och Din egen
berättelse.

Se tillbaka - och gå vidare

Din egen makt handlar om att komma förbi hindren för att kunna gå vidare i livet. Din egen berättelse handlar istället om att se tillbaka på sin historia och formulera sin berättelse. Några av kapitlen
i Din egen berättelse berör skam, skuld, fördomar
och utanförskap och hur man kan lära sig hantera
det för att kunna gå vidare.
− Jag tror inte det går att se på någon av oss som gått
cirklarna att vi har eller har haft psykiska problem.
För mig har det också varit mer stigmatiserande att
vara arbetslös än psykiskt sjuk. Som psykiskt sjuk
har jag i alla fall tyckt mig ha en anledning att inte
arbeta, säger hon och berättar att hon efter diskussionerna om fördomar i cirkeln börjat fundera över
om det kan vara så att vissa av hennes arbetskamrater som enbart sett den proffsiga sidan hos henne
och inte den sårbara tycker att hon är lat.
−Jag har fått en del tips på hur jag kan hantera det
och som tur är har jag också vänner som sett båda
dessa sidor, säger hon.

-Alla var bra på att prata

En gång i veckan träffade Anneli Toikka de övriga
kursdeltagarna i cirklarna på en träfflokal på Kungsholmen i Stockholm. Under träffarna turades man
om att först läsa högt ur det kapitel som togs upp
och sedan diskuterades frågorna som finns i anslutning till varje kapitel. Innan man skiljdes åt efter
cirkelträffen gick man en runda där var och en fick
säga vad de skulle ta med sig av samtalen man haft.
Då Anneli Toikka snabbt bläddrar igenom boken
Din egen makts sju kapitel funderar hon över vad
de gjorde alla gånger eftersom de förlängde cirkeln
med fem gånger.
−Det är klart, alla var vi ju bra på att prata, säger
hon sedan.

Drömmar om framtiden

Vad Anneli inte heller tänkte först på och som också tog en hel del tid var att de gjorde övningar. I till
exempel kapitlet Drömma, vilja, planera, testa fick
de i uppgift av cirkelledaren att klippa ut bilder ur
tidningar som kunde symbolisera deras drömmar.
− Det var länge sedan jag hade drömmar och
tankar om framtiden. Allt har handlat om nuet −
jag existerade bara. När min psykoterapeut som
jag gick hos i fem år frågade om mina drömmar
var det som om kuggarna till de kugghjul som
skulle haka i mina planer för framtiden försvann.

Lättare blev det när hon inte i första hand behövde
sätt ord på sina planer för framtiden utan i stället
fick klippa, klistra och tänka i bilder. Första målet
hon satte upp blev väldigt konkret och genomförbart och handlade om att bestämma sig för att
bleka tänderna i underkäken.
−Studiecirklarna har i flera avseenden öppnat
mina ögon. Det mest betydelsefulla är att jag hittat en mening med mitt liv och känner att jag vill
komma vidare, säger hon.
Anneli Toikka är civilekonom och kom från Finland till Stockholm för 31 år sedan. Egentligen
hade hon tänkt att delvis gå i sin mammas fotspår
och bli någon inom kostmetikabranschen, kanske
produkt- eller marknadschef. Eftersom hon var
bra i teckning i skolan hade hon också funderingar
på att bli inredningsarkitekt eller modedesigner.
I stället kom hon att arbete inom it- och telekombranschen och inom restaurangnäringen där hon
var restaurangchef med som mest 70 anställda.

Nya infallsvinklar

−Trots att vi i cirklarna hade olika bakgrund och
problem kände vi igen oss i varandras erfarenheter
av den psykiska ohälsan, vilket gjorde att vi kunde
komma med nya infallsvinklar på hur man kan
tackla problem och svårigheter, säger Anneli. Hon
berättar också hur hon genom kursen fått mera
kunskap om andra diagnoser och hur viktigt det är
att tala om hur viljan till förändring kan hindras
av tryggheten i att vara psykiskt sjuk, trots det
lidande det innebär. Och hur svårt det kan vara att
känna att man avviker från hur det förväntas att
man ska leva och vara i samhället.
−Lika betydelsefullt som att diskutera sådant som
direkt berörde en var det att känna att man inte är
ensam i sin situation, säger Anneli Toikka.

Personligt ombud kan vara ett stöd

När de gick igenom kapitlet Nyttiga saker från A till
Ö i Din egen makt upptäckte Anneli Toikka att det
finns en yrkesgrupp som hon skulle kunna tänka
sig be om hjälp av.
−Jag lever ensam och har inga släktingar eller
någon annan som kan föra min talan om det skulle
behövas. Då är det skönt att veta att man kan få
hjälp av ett personligt ombud som ska stå på min
sida, säger hon och betonar samtidigt hur viktigt
det är att fullt ut kunna bestämma över sitt eget liv.
−Jag kan förstå dem som tycker det känns bra
när andra tar över och bestämmer över dem. Men
så länge jag har alla hästarna hemma vill jag råda
över mig själv – jag vill ha, precis som boken säger,
makt över mitt liv.

9

SAMVERKAN

leder till inflytande

NSPH i Göteborg består av sexton patient-, brukar- och anhörigorganisationer. För att riktigt förstå vidden av deras verksamhet krävs en
organisationsskiss.

P

å regional nivå samordnas arbetet med attitydförändringar för Västra Götaland, som är
ett av Hjärnkolls tre kampanjlän. Där ligger
också arbetet med Genombrottsprojektet, ”Bättre
vård - mindre tvång” som Sveriges kommuner och
landsting arbetar med och där NSPH i Göteborg
finns med för Västra Götaland.
På lokal nivå är NSPH i Göteborg djupt indraget
i en stor utbildningssatsning om psykisk ohälsa
för baspersonal inom psykiatrin och socialtjänsten
(Västkompetens) där brukare och profession i de
flesta avsnitten utbildar personalen tillsammans.
I det utbudet ingår också en egen utbildning, Metoder för brukarsamverkan.

Utbildning för personal och brukare

För inte så länge sedan blev man uppringd av en av
enhetscheferna i Göteborgs kommun som undrade
vad NSPH hade att erbjuda för utbildning till personal och brukare vid deras sju aktivitetshus. Efter
att ha sett utbildningsmaterialen ”Din egen makt”
och ”Med starkare röst” köpte kommunen en utbildning med det senare materialet för brukare och
personal vid kommunens sju aktivitetshus.

Ambassadörerna får många
föreläsningsuppdrag

−En effekt av det inflytande och samarbete vi har
idag i Göteborg är att ambassadörerna i Hjärnkoll

−NSPH:s olika förbund och föreningar har olika hjärtefrågor och så ska det vara. Och precis som
psykiatrins och socialtjänstens företrädare ibland kan ha svårt att samarbeta har vi det också
ibland. Men om vi kan överbrygga sådana motsättningar kommer det att gynna såväl NSPH:s
nätverk som föreningarna och förbunden, menar Sonny Wåhlstedt från NSPH i Göteborg.
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fått många föreläsningsuppdrag, berättade Sonny Wåhlstedt, samordnare för NSPH:s nätverk i
Göteborg, för representanter från landets övriga
nätverk när de träffades i Stockholm.

Första hjälpen i psykisk hälsa

För ett tag sedan fick NSPH i Göteborg också lägga
till en tredje modul i sin organisationsskiss som
avser ett samarbete med Suicidprevention Väst där
Västra Götaland utsetts till ett av två pilotlän (det
andra är Västerbotten) i regeringens suicidpreventiva satsning. Sammanlagt ska tusen personer utbildas i länet i första hjälpen i psykisk hälsa.
−Slår det här väl ut, vilket det mesta tyder på,
kommer regeringen att trycka på startknappen för
en femårig satsning och där kan NSPH och våra
föreningar och förbund få en viktig roll, förklarar
Sonny Wåhlstedt.

Plats i psykiatrins ledning

Steg för steg har alltså NSPH i Göteborg ökat sitt
inflytande inom det psykiatriska området i Göteborg. Sedan en tid tillbaka har man också två platser i ledningsgruppen för psykiatrin i Göteborg. Att
NSPH skulle sitta med i den allra högsta ledningen och vara med och bestämma om psykiatrins
utveckling ifrågasattes av en del i början. Det görs
inte längre.
−Efter sommaren har vi uppmärksammat den
nationella överenskommelse om samordnad rehabilitering som SKL, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan skrev under
våren 2011. Det har lett till att det bildats en arbetsgrupp där NSPH i Göteborg ingår tillsammans med
bland andra Göteborgs stad och psykiatrin, kallat
”Lokalt utvecklingsarbete steg för steg”, förklarar
Sonny Wåhlstedt.

Viktig part i lokalt utvecklingsarbete

−I den överenskommelsen lyfter man fram NSPH
som en viktig part för huvudmännen att samarbeta
med, framför allt i det lokala arbetet, lägger han till
och menar att inflytande är svårt att tvinga sig till.
−Vi har haft en hel del tur, kan man säga. Men det
måste också finnas någon på andra sidan som är
villig att sträcka ut en hand och skapa ekonomiska
möjligheter så att det går att utöva inflytande. Vi
tog tid på oss att leta reda på vilka dessa personer
var, förklarar Sonny Wåhlstedt och berättade att
NSPH i Göteborg numera har ett kansli med fyra
anställda och en budget på närmare en och en halv
miljon.

Sonny Wåhlstedt från NSPH i Göteborg.
på andra håll i landet visar att det finns ett stort
behov av att samverka med brukarrörelsen inom
det psykiatriska området, menar Sonny Wåhlstedt.
−Det kvalitetsdokument som NSPH antog i
november förra året för att bland annat ge vägledning till hur vi kan arbeta i till exempel brukarråden
och vid upphandling och revision av vården har
tillsammans med vårt utbildningsmaterial gjort att
vi kommit till en punkt som gör oss reellt rustade
att ta det ansvar som förväntas av oss när det gäller
brukarinflytande. Nu måste också psykiatriområdet skapa förutsättningar för att fler nätverk i landet får den möjligheten, som det gjorts bland annat
här i Göteborg.

Beredda ta ansvar

Erfarenheterna från NSPH:s arbete i Göteborg och

11

DIALOG

i utbildningsfrågor

Dalarnas nätverk ger varje år heldagsföreläsningar för personal som arbetar inom psykiatrin. Psykiatrins utvecklingsenhet i Dalarna står för kostnaderna och sprider information.
Nätverket ger ett värdefullt brukarperspektiv.

D

alarnas nätverk för psykisk hälsa har funnits sedan 2005 och är ett fristående
nätverk med åtta patient-, brukar- och anhörigorganisationer från psykiatriområdet. Syftet
är att stärka det perspektiv organisationerna står
för men också att sprida information och kunskap
om psykisk ohälsa, särskilt med tonvikt på attityder och värderingar.
Det gör man bland annat i ett samarbete med Psykiatrins utvecklingsenhet vid landstinget genom en
mycket uppskattad årligen återkommande heldagsföreläsning för personal som arbetar inom
psykiatriområdet.

Föreläser för personal

Utvecklingsenheten står för kostnaderna och att

sprida information om föreläsningarna medan
nätverket står för innehållet. Cirka 150 personer
brukar komma som under förmiddagen får lyssna
till en eller två föreläsare och på eftermiddagen välja två seminarier som nätverkets olika föreningar
håller i. Genom åren har man haft föredragshållare
som till exempel Åsa Moberg, Yrsa Stenius, Gunilla
Linn Persson eller konstnärer som Anna Odell.
Eftermiddagsseminarierna inleds alltid av någon
från föreningen som berättar om deras arbete och
hur den som till exempel är närstående ser på det
som föredragshållaren tagit upp, berättar Gun
Remman från Intresseföreningen för schizofreni
och andra psykossjukdomar. Därefter är ordet fritt.
− Vi tycker det är viktigt att så många som möjligt
får komma till tals eftersom vi gärna vill ha diskussion. Därför brukar vi försöka välja lite kontroversiella föredragshållare. En del var till exempel
skeptiska till att Anna Odell skulle komma. Men
efteråt var det många inom vården som kom fram
och tyckte att det hade varit bra.

Verksamhetschefen vill ha dialog

Per Söderberg, verksamhetschef för akutkliniken i Falun och chef för Psykiatrins
utvecklingsenhet i Dalarna.
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−Vi måste föra en dialog om innehållet i vår
verksamhet och tvångsvården är en del av den.
Därför stod jag också bakom beslutet att Anna
Odell skulle komma, säger Per Söderberg som är
verksamhetschef för akutkliniken i Falun och chef
för Psykiatrins utvecklingsenhet i Dalarna. Sedan
fem år tillbaka finns det ett brukarråd vid Dalarnas
psykiatriska verksamhet med representanter från
nätverket/föreningarna och där Per Söderberg är
ordförande. En fråga som ofta diskuteras är brukarperspektivet i utbildnings- och fortbildningsfrågor.
−Vi är ganska bra inom sjukvården på evidens.
Men det har inget värde om det inte stämmer överens med vad patienter och närstående tycker.
Därför måste vi försöka hitta olika former för en

Anette Kruse är kontaktperson i Dalarnas nätverk. Foto: KarlH Kruse

dialog. A och O är att få veta vad de som nyttjar oss
tycker och ett sätt att göra det på är att personal
och patient-, brukar- och anhörigföreningar på det
här sättet knyts närmare varandra.

Ökad kontakt och förståelse

Kontaktperson för Dalarnas nätverk för psykisk
hälsa är Anette Kruse från RSMH. Hon tycker
också att kontakten med vårdpersonalen ökat sedan utbildningarna kom igång, inte minst för att
många återkommer till temadagar år från år.
−Nätverkets främsta sätt att försöka påverka

vården är genom seminarier och utbildningar. Det
samarbete vi har med landstinget ger ringar på
vattnet och leder till att vi till exempel får fler förfrågningar på föreläsningar.
−Det vi också försöker göra är att lyfta fram personer som inte tidigare varit ute och berättat så
mycket om sig själva. På det sättet blir vi fler.
Därtill har samarbetet i Nätverket inneburit en
ökad förståelse för de olika föreningarnas behov
och problem. Att Dalarnas brukarförening kom
med i Nätverket för kort tid sedan innebar för
Anette Kruses egen del att hon verkligen insåg
hur svår situationen är för många narkotikamissbrukare.
−Men visst märks det ibland att vi har olika synsätt
på vård och behandling. Det överbryggar vi, bland
annat genom att ha roligt ihop.

Nätverket ger draghjälp

Gun Remman från IFS vill att föreläsningarna
ska stimulera till diskussion

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) i Dalarna är en annan förening
som är med i nätverket. Det har ett fåtal medlemmar och skulle inte mäkta med själv att arrangera
seminarier, förklarar Ingrid Munkhammar från
SPES.
− Att medlemmar lämnar föreningen för att gå vidare i livet är naturligt och förståeligt. Men genom
nätverket får vi draghjälp och kan till exempel vara
med på dessa utbildningar och berätta om vårt arbete och vikten av att träffa andra när man förlorat
en nära anhörig, säger Ingrid Munkhammar.
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DRAGHJÄLP

för mera inflytande

NSPH i Örebro län har ökat inflytandet för patienter, brukare och anhöriga i länet. Stor draghjälp har man haft av Hjärnkoll
med sina ambassadörer. Och tack vare nätverkets representation i
Prio-projektets styrgrupp har nya dörrar öppnats till myndigheter och
politiker i länet. Det menar Gert Andersson, ordförande för Attention i Örebro län och Sofia Wange, anhörigkonsult och samordnare för
NSPH-nätverket.
−Kampanjen Hjärnkoll har tagit fram konceptet
”Etikkaféer” för psykiatrins personal. Vi inom Prioprojektet planerar för mixade utbildningsgrupper
med personal från både landsting och kommun,
liksom anhöriga och brukare. Sedan skissar jag
på att bjuda in Östra teatern som på sin repertoar
har pjäsen Autist - javisst. Därtill blir det någon
forskare, attitydambassadörer och sedan måste vi
ha en moderator. I februari ska vi träffas i brainstorminggruppen och diskutera vidare om de här
utbildningsdagarna som kommer att bli på olika

orter runt om i länet, berättar Elisabet Norlinder,
projektledare för Prio-projektet på Regionförbundet i Örebro för Annette Gustafsson från Kompetenscentrum, som är ansvarig för personalutbildningar inom Örebro kommun.

Prio-projektet

Prio-projektet finansieras med pengar från Socialstyrelsen och är ett samverkansprojekt mellan
psykiatrin i länet, Regionförbundet Örebro och
NSPH och syftar till att höja kompetensen för
baspersonal inom psykiatrisk vård och omsorg och
för att bättra på samverkan mellan landstinget,
kommunerna samt patient-, brukar- och anhörigföreningarna i länet.
−I Prio-utbildningarna tas till exempel etik,
bemötande, återhämtning och motiverande samtal
upp och det är frågor som vi i nätverket tycker är
viktiga, säger Gert Andersson som under mötet
sitter med som NSPH:s representant.

Brukare och anhöriga kan utnyttjas
bättre

−Genom att gå studiecirklar utifrån NSPH:s
material kan vi börja jobba med oss själva
och lära oss hur vi ska företräda andra och på
det sättet skapa en gemensam värdegrund.
Det ger en kvalitetsstämpel på vårt inflytandearbete, säger Gert Andersson, ordförande för
Attention i Örebro län och aktiv inom NSPH.
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Under förra året hade Prio-projektet sammanlagt
över 1500 deltagare fördelat på 76 utbildningsdagar. Lite då och då brukar man stämma av med
Kompetenscentrum om de föreläsningar och utbildningar som är på gång för att se i vilka de kan
delta. Eftersom det är första gången Gert Andersson träffar Anette Gustafsson passar han på att
kort nämna vad NSPH, attitydambassadörerna
och Hjärnkoll arbetar med och frågar om Kompetenscentrum haft något direkt samarbete med anhöriga och brukare i utbildningsfrågor.

−Vi skulle nog kunna bli bättre på det, svarar Anette Gustafsson och de bestämmer sig för att byta
kontaktuppgifter.

Dörröppnare i landsting och
kommuner

−En viktig funktion som samverkansgrupperna
vi sitter med i har, är att det ger oss ansikten och
namn på viktiga personer inom det psykiatriska
området i landstinget och kommunerna. Personer
som kan bli dörröppnare för oss, säger Gert Andersson.
−Genom Prio-projektet har vi fått möjlighet att
komma ut och berätta om våra patient-, brukar- och anhörigföreningar, NSPH och Hjärnkoll.
Fortfarande är det många som inte känner till att
vi finns och här tycker jag att både landsting och
kommun skulle kunna göra mer för att hjälpa till
att sprida den informationen, säger Sofia Wange
och fortsätter:

Ekonomiska resurser behövs

−Att vi gått samman i ett nätverk har inneburit att
vi blivit inbjudna till fler diskussioner och samråd
med psykiatrins företrädare än vad vi blev tidigare.
Nu vill till exempel allmänpsykiatrin att vi ska vara
med och göra brukarrevision. Men för att kunna
utveckla arbetet inom NSPH behöver vi ekonomiska resurser.

Genialiskt med samordning

−Det var ett genialiskt drag att samordna föreningarna i ett nätverk, säger Elisabet Norlinder. Tidigare var det många spridda kontakter när det gäller
informationsutbytet och ingen riktig samordning.
Nu finns det ett nätverk och en samordnare som
vi kan vända oss till när vi till exempel vill ha ut
information.
När Prio-projektet skulle göra en effektutvärdering
av sitt arbete och det skulle rekryteras två brukare
och två anhöriga till varje fokusgrupp, kunde man
lägga ut det jobbet direkt på nätverket till exempel.
−Bara för att regering och riksdag säger att man
ska öka inflytandet är det inte säkert att alla patienter, brukare och anhöriga är beredda att ställa
upp och representera eller orkar göra det för den
delen. Inom NSPH finns en personkännedom i
föreningarna som inte vi andra i projektgruppen
har. De kan engagera rätt personer på en gång −
det underlättar, säger Elisabet Norlinder.

Tretton föreningar i nätverket

NSPH-nätverket i Örebro bildades 2008 och består
av tretton organisationer som arbetar aktivt för att

−Ett viktigt redskap för att lära sig mer om
hur man företräder sin förening och nätverk
är NSPH:s studiematerial Med starkare röst.
Skulle till exempel någon börja prata om
privata tillkortakommanden inom vården på
ett möte med företrädare för landstinget och
kommunerna eller prata på utan att lyssna
kan det förstöra det förtroende vi byggt upp
med huvudmännen. Sker det måste andra från
nätverket eller föreningarna ta tag i det, säger
Gert Andersson, ordförande för Attention i
Örebro län och aktiv inom NSPH.
öka inflytandet inom psykiatriområdet. Förutom i
Prio-projektet har man representanter i ett flertal
brukarråd och hoppas snart även vara representerade i ledningen för psykiatrin. Därtill arbetar
man med utåtriktade aktiviteter.
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Gert Andersson och Elisabet Norlinder.
−Att vi ökat vårt inflytande inom psykiatriområdet här i Örebro visar att vi skött våra kort rätt
bra, säger Gert Andersson, ordförande för Attention i Örebro län och aktiv i NSPH:s nätverk.

Aktiviteter i kampanjen Hjärnkoll

Under förra året arrangerade man tillsammans
med Hjärnkoll ett informationsmöte för allmänheten i centrala Örebro med bland annat filmvisning, föredrag av Hjärnkollambassadörer och
lokala politiker som berättade om vad de vill göra
i länet inom psykiatriområdet. Ett annat arrangemang bestod av en lunch i ett stort köpcentrum för
ett tjugotal politiker, tjänstemän, Hjärnkollambassadörer, anhöriga, brukare, personliga ombud och
andra, där det diskuterades om psykisk ohälsa i
samhället och hur samarbetet inom det psykiatriska området kan bli bättre. Som dragplåster hade
man bjudit in sångerskan Camilla Henemark som
berättade om sina erfarenheter av psykiska ohälsa. Utan det ekonomiska tillskottet från Hjärnkoll
hade NSPH i Örebro län inte kunnat genomföra
dessa arrangemang, förklarar Gert Andersson.
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Kampanjen är ett stöd för
inflytandearbetet

−För oss betyder också kampanjens övriga arbete
mycket som till exempel utbildning av ambassadörer i Hjärnkoll, att man tagit fram informationsmaterial och kändisar och andra som i kortfilmer berättar om sin psykiska ohälsa. Så visst får
våra föreningar och NSPH draghjälp i sitt inflytandearbete av Hjärnkoll och vice versa. På det sättet
passar det här samarbetet väldigt bra ihop - som
hand i handske.

STÖRRE

PROFESSIONALITET

ger ökat inflytande

Man är inte född till att bli en bra representant för sin förening eller sitt nätverk. Det är något man kan utvecklas till. Det menar Andreas
Nilsson från Uppsala som varit studiecirkelledare i Din egen makt och
Med starkare röst.

E

tt av Andreas Nilssons intressen under
tonåren var att följa aktiekurserna. Och i de
årsredovisningar han tittade i fanns alltid
bilder på dem som satt i företagsstyrelserna. Då
dessa personer oftast satt i olika styrelser måste de
ha en bred kunskap, tänkte han.
Att se ett samband mellan hans tonårsintresse och
att han själv idag sitter med i flera styrelser, om än
inte i börsnoterade företag så i ideella föreningar
för personer med psykiatriska diagnoser, kan tyckas långsökt. Sambandet är dock tydligt. Då liksom
nu är han intresserad av att lära sig lite om mycket
eller skaffa sig kunskap inom många områden. En
typisk generalist med andra ord.

Medlem i flera föreningar

Det finns ett annat perspektiv på Andreas Nilssons
föreningsintresse. Våren 2006 hade det mesta
gått i stå. Alltjämt satt han framför datorn och
hans sociala fobi, tvångssyndrom och depression
var lika uttalad då som åren innan, och inte heller hade han så mycket umgänge. Gick han med i
en förening skulle han vara tvungen att träffa människor och på det sättet utsätta sig för det som var
ett av hans problem, tänkte han. Gick han med i
flera föreningar blev det ännu fler personer. Förutom Ångestsyndromsällskapet som blev den första
föreningen som han blev medlem i skaffade han
sig snart medlemskap i föreningen Balans (för personer med depressioner eller bipolär sjukdom) och
Ananke (för dem med tvångssyndrom).

Studiecirkeln blev en vändpunkt

Det dröjde inte länge förrän han fick förtroendeuppdrag och ganska snart ledde han även studiecirkeln Din egen makt liksom Med starkare röst.

Andreas Nilsson ser människor som dynamiska och utvecklingsbara.
Det här kom att bli Andreas Nilssons vändpunkt.
− I studiecirkeln talar man utifrån sig själv, vilket
gör den till en bra form för självhjälp. Man kan
också delge andra vad som fungerar i ens egen återhämtning, säger han och menar att det är viktigt
att ingen känner sig utanför i studiecirkeln utan att
det ges möjlighet för alla att delta i samtalet och
bidra genom sin kunskap och livserfarenhet.
−Som samtalsledare kan man styra det genom
att fördela ordet och vara förberedd på att ha mer
frågor än det som finns i studiematerialet eftersom
frågorna är själva motorn i samtalet, fortsätter
han:
−Det kan också vara bra att kasta in lite tankeväckande och provocerande frågor om man behöver ge
extra bränsle åt diskussionen.
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Erfarenhetsbaserad kunskap

Trots att Andreas Nilsson själv har en fil kand i
filosofi, läst en rad andra ämnen på universitet och
undervisat på högstadiet i naturvetenskapliga ämnen går det inte att ta miste på hans entusiasm inför studiecirkeln som metod för att tillvarata den
erfarenhetsbaserade kunskapen, alltså den kunskap som har med upplevelser och färdigheter att
göra och som vi inte alltid tänker på att vi har. Inte
heller går det att ta miste på den möjlighet han
tycker studiecirkelmaterialen har för att stärka
deltagares självkänsla och lära sig hur man kan
representera den förening man är medlem i.

Vi kan utvecklas till bra representanter

−Vi människor är väldigt dynamiska och kan
förvärva egenskaper, som jag ser det. Miljön betyder med andra ord mer än arvet. Vi är alltså inte
födda till att bli en duktig skomakare eller politiker
utan det är något vi kan utvecklas till. På samma
sätt kan vi utvecklas till att bli en bra representant
för en brukarförening.
Första steget kan då vara att gå med i en förening
och delta på medlemsmöten och gradvis ta plats i
föreningsarbetet. Samtidigt kan man alltså gå en

studiecirkel i Din egen makt för att få ökad kontroll
över sitt liv, liksom Din egen berättelse. Nästa steg
kan vara att gå cirkeln Med starkare röst för att lära
sig metoder i hur man representerar sin förening.
Innan man tar steget att bli en sådan företrädare
är det viktigt att ha lagt gamla oförätter bakom sig,
menar Andreas Nilsson.
−Förutsättningen för att bli en bra representant för
sin förening är större om man inte längre är uppfylld av bitterhet och agg över sådant som inträffat tidigare i kontakten med till exempel vården
och överväldigas av det i mötet med psykiatrins
företrädare på till exempel brukarrådsmöten.
Distans och förmåga till självreflektion är alltså
viktigt när man går in i den rollen, menar han.
−Eftersom det inte är personliga saker som jag ska
ta upp utan föreningens åsikter blir det också lättare att vara kritisk eller ha en avvikande mening
gentemot psykiatrins representanter, säger han
och förklarar att en personlig berättelse i och för
sig kan vara på sin plats för att belysa hur det till
exempel går till på en vårdavdelning.
−Men den får inte användas till en personlig vendetta genom att man börjar kritisera olika psykiatriker för hur man tidigare blivit behandlad.

Ju mer professionella vi blir att föra fram våra krav desto större trovärdighet och respekt får vi,
säger Andreas Nilsson.
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Ett bra sätt att känna efter hur man reagerar på
sådana möten kan vara att tillsammans med andra
i föreningen göra rollspel eller/och följa med som
observatör på ett brukarrådsmöte, förklarar Andreas Nilsson.
−Det som även är viktigt inför sådana möten är att
ta reda på om det kommer att finnas representanter på mötet för det man tänker ta upp. Det som
har att göra med en specifik mottagning lämpar sig
kanske inte att diskutera med ledningen för psykiatrin i länet eller diskutera kommunala frågor med
dem från landstinget och så vidare, förklarar han.
−Ju mer professionella vi blir i att föra fram våra
krav desto större trovärdighet och respekt får vi
och det ökar våra chanser att få igenom det vi vill,
säger han.
Ytterligare ett sätt att öka i trovärdighet kan vara
att flera föreningar går samman och tillsammans
identifierar missförhållanden på bred front genom
att få in flera berättelser som styrker varandra.

NSPH-nätverket i Uppsala till exempel, bildade
fokusgrupper som intervjuade ett flertal personer
från de olika föreningarna om bemötande, tillgänglighet och delaktighet etcetera. Resultatet som
presenterades för psykiatrins chefer blev svårt att
ifrågasätta då det var många samstämmiga berättelser.
−Den här typen av erfarenhetsbaserad kunskap
finns det lite plats och förståelse för inom det kliniska och professionella området, förklarar Andreas
Nilsson avslutningsvis.
−Genom att använda oss av studiecirkelmaterialen
där vi samtalar om våra erfarenheter och samlar
dessa för att sedan framföra det till exempel till
psykiatrins företrädare på brukarråden, blir det
mera kött på benen i diskussionen om hur vården
och stödet inom psykiatrin ska förbättras. Och gör
vi det tillsammans i ett nätverk med flera föreningar blir det större tyngd bakom.

VÅR MEDVERKAN

- en förutsättning för god kvalitet

N

SPH ger sin syn på kvalitet i vård, stöd och
omsorg i ett nytt dokument. Kvalitetsdokumentet kan användas i brukarråd, vid
beställning, upphandling, revision, och till exempel när ett nybildat nätverk ska arbeta fram en
gemensam plattform.
Kvalitetskriterier ska inte bara baseras på formella krav, ekonomiska kalkyler och kvantitativa
uppgifter. Vi vill att mänskliga och sociala värden
beaktas och att patienters, brukares och anhörigas
kunskap och erfarenheter av vad som är god
kvalitet i vård, stöd och rehabilitering tas tillvara.
Tanken är att dokumentet ska fortsätta utvecklas
av dem som använder det och anpassas till olika
verksamhetsområden inom vård, stöd och omsorg.
NSPH har formulerat några grundsatser för god
kvalitet i vård, stöd och omsorg på individnivå. Vi
har kallat dem 12 axiom. I Kvalitetsdokumentet
utvecklas tankarna bakom varje axiom.
Frågan om hur man utvecklar kvalitets- och inflytandearbetet på organisatorisk och strukturell
nivå tas också upp. Läs mer på www.nsph.se

12 axiom
1.

Respektfullt bemötande är grunden för god
vård och omsorg
2. Framgångsrik vård och omsorg förutsätter
inflytande och delaktighet
3. Bra vård och omsorg kräver välutbildad
personal
4. Professionalitet är att ta tillvara brukarnas
och de närståendes erfarenheter och kunskap
5. Helhetssyn, tillgänglighet och kontinuitet –
nödvändigt för vård och stöd
6. Strategier för återhämtning, utveckling och
egenmakt ska stå i centrum för insatserna
7. Svåra situationer kan i regel undvikas med
rätt kunskap och förhållningssätt
8. Trivsamma, trygga och säkra miljöer
förbättrar den psykiska hälsan
9. Mänskliga rättigheter ska respekteras inom
vård och omsorg
10. All framgångsrik verksamhet bygger på
ständigt förbättringsarbete
11. För en god livskvalitet krävs bostad, pengar
och ett nätverk
12. Alla vill och kan bidra på arbetsmarknaden
utfrån sina specifika förutsättningar
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DIN RÖST BEHÖVS

- delta i en studiecirkel
andra i samma situation som du behöver. Då
behövs fler som vill och har modet att berätta och
delta i samtal om vad som kan bli bättre i de olika
verksamheterna. Och att de också känner sig trygga
med att tala inför andra.

Tre studiematerial:
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”

•

Din egen makt är för dig som vill börja med att
ta fram dina personliga drömmar och idéer och
träna på att stärka dig själv. Det handlar om att
komma förbi hindren för att kunna gå vidare i
livet.

•

Din egen berättelse handlar istället om att se
tillbaka, reflektera och formulera sin egen
berättelse. Har du och de andra i cirkeln
liknande erfarenheter av attityder i t.ex. arbetslivet, familjen eller inom vården? Vad har
hjälpt dig? Vad skulle du vilja var annorlunda
i samhället? På vilka sätt kan du bidra till att
något av det förändras?

•

Med starkare röst ger dig som är patient, brukare eller anhörig verktyg för att kunna agera i
större sammanhang, att lägga upp en strategi
tillsammans med andra för att få ökat inflytande och också kunna vara gruppens röst
utåt.

Kunskap att påverka
tillsammans
- Alla människor har rätt till delaktighet i samhället och det som berör ens eget liv. Det gäller också
patienter, brukare och anhöriga inom psykiatrin.
Deras röster behöver höras, säger Mårten Jansson,
projektledare på NSPH.
-Våra utbildningar ger stöd och kunskap så att man
kan påverka tillsammans.
På många håll inom landstingets psykiatri, kommunernas socialtjänst och även inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen finns behov av
att höra hur just dina erfarenheter ser ut och vad

Studiecirklar i våra utbildningsmaterial anordnas
av flera studieförbund.
Kontakta Mårten Jansson om du vill veta mer:
tel 08-709 22 61, marten.jansson@nsph.se
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