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Dagens presentation
• Bakgrund med kort information om NSPH Skåne, vårt ändamål och vår
historia.
• Metoder för ökat brukarinflytande som görs i samarbete mellan NSPH
Skåne och Psykiatri Skåne.
• Vinster med ökat brukarinflytande.
• Utmaningar och möjligheter.
• Avslutande reflektion kring framgångsfaktorer i samarbetet mellan NSPH
Skåne och Psykiatri Skåne.

Ändamålet med NSPH Skåne
(utifrån stadgar)
• Att organisera samverkan mellan patient-,
brukar- och anhörigorganisationer.
• Att arbeta för öka inflytandet för personer med
psykisk ohälsa och/eller missbruk, deras
anhöriga och organisationer.
• Att samla och samordna de ingående organisationerna till gemensamt arbete.
• Att stärka och synliggöra de ingående organisationernas gemensamma och särskilda
intressepolitiska målsättningar.

NSPH Skånes historia
• 2006-2010 initierade Region Skåne ett brukarråd inom området psykisk ohälsa och
beroende
• 2011 ändrades formerna för samverkan till det som kom att kallas för ”Fördjupad
Dialog”
• 2012 formaliserades det interna samarbete i nätverksform och
NSPH Skåne uppstod
• 2014 togs nästa steg i utvecklingen av samarbetsformerna när föreningen NSPH
Skåne bildades

NSPH Skånes historia
• 2015: Brukarrevision implementeras och de första Brukarrevisionerna
sätts igång.
• 2016: Arbetet med Återhämtningsguiden kommer igång.
• 2017: Samarbete kring Patientforum inleds för att 2018 utvecklas
och implementeras.
• 2018: Arbetet med Peer Support påbörjas i Skåne.
• 2019: Framtagning av Återhämtningsguiden för närstående och anhöriga påbörjas.

Behovet av metoder för ökat
brukarinflytande lyfts i rapporter
- Behovet av metoder för ökat brukar/patientinflytande har lyfts fram i
flera rapporter och kartläggningar.
Exempelvis Socialstyrelsens kartläggning Metoder för brukarinflytande
och medverkan inom socialtjänst och psykiatri – en kartläggning av
forskning och praktik (SoS, 2011), samt i Att ge ordet och lämna plats –
Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst,
psykiatri och missbruks- och beroendevård (SoS 2013).

Behovet av metoder för ökat
brukarinflytande lyfts i rapporter
”Det finns ett stort behov av att både utvärdera och utveckla metoder
för brukarinflytande och pröva om några av dessa kan anpassas och
användas för grupper där metoder för brukarinflytande idag saknas.
En slutsats från kartläggningen var att kunskap behöver spridas om
förutsättningar och former för brukarmedverkan och inflytande.”
Källa: Att ge ordet och lämna plats (SoS 2013)

Metoder för
ökat brukarinflytande
Vårt arbete utgår från olika metoder för ett ökat
brukarinflytande och utveckling av detta.
Dessa metoder sker i samarbete mellan
NSPH Skåne och Psykiatri Skåne.

Brukarrevision
En Brukarrevision är en extern utvärdering som innebär att personer med egen
erfarenhet av psykisk ohälsa utför alla led i utvärderingen (formulerar frågor, genomför
intervjuer, sammanställer resultat och utvecklingsförslag och redovisar till
verksamheten, samt gör återbesök i verksamheten 6-12 månader senare för att följa
upp vilka förändringar som gjorts utifrån Brukarrevisionens utvecklingsförslag.
Hittills har cirka 25 Brukarrevisioner genomförts på olika verksamheter runt om i Skåne.
Alla rapporter och återbesök finns att läsa på www.nsphskåne.se

Patientforum
Patientforum enligt NSPH Skånes modell är en metod där inneliggande patienter kan lyfta idéer,
synpunkter och önskemål som handlar om vårdavdelningar och vårdenheter. Samtalen sker i grupp och
leds av en samtalsledare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Enhetschef, eller annan ickebehandlande personal deltar i syfte att föra anonymiserade minnesanteckningar, samt att delge
eventuella återkopplingar. Patientforum erbjuder ett ständigt aktuellt, och samlat underlag för
verksamhetsutveckling och utvärdering av Psykiatri Skåne genom patientinflytande.
Varje år presenteras en sammanställning av genomförda Patientforum under föregående år.
Sammanställningen ger ett bra underlag för vidare arbete med vårdmiljön inom heldygnsvården på
flera nivåer.
Cirka 530 Patientforum genomfördes inom psykiatrisk heldygnsvård
under 2019 och ca 1600 patienter deltog vid dessa.

(Totalt har Psykiatri Skåne 35 heldygnsverksamheter varav Patientforum etablerats inom samtliga, även på
två mellanvårdsavdelningar, en dagvård och på aktivitetscentrum inom rättspsykiatrin i Trelleborg.)

Återhämtningsguiden
• Pedagogiska återhämtningsverktyg innehållande berättelser om psykisk ohälsa,
patientinformation och verktyg för återhämtning.
• Återhämtningsguider har tagits fram för såväl heldygnsvård som öppenvård och socialpsykiatri.
Finns också Återhämtningsguide för anhöriga.
• Liknande material finns i andra länder. Skåne först i Sverige med Återhämtningsguider. Material
som nu också sprids till andra delar av Sverige.

PEER support
Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas
till att arbeta som utbildade stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård,
stöd eller rehabilitering.
Peer supportrar utgör en naturlig och viktig länk mellan patient och personal. Under
samtal med patienter bistår de med perspektivet av att själva ha gjort resan från
psykisk sjukdom till återhämtning. De fungerar även som ett bollplank för
medarbetarna inom vårdenheten.
•
•
•
•

En nationellt samlad modell
Genomarbetad utbildning
Strukturerad implementering
Tydlig koppling till brukarrörelsen

Vinster utifrån ett
brukarperspektiv
• Den egna erfarenheten används i utvecklingsarbetet för en bättre vård och omsorg
för såväl en själv som andra.
• Ett brukarperspektiv kan komma att bidra till skapandet av mer
återhämtningsinriktade verksamheter.
• Ett utökat medbestämmande för den enskilda individen där rösten inte bara hörs
utan tillvaratas.
• Förändrade attityder – bland såväl profession som brukare.
• Ökad transparens leder till mindre risk för både missförstånd och missförhållanden.

Vinster utifrån ett
organisationsperspektiv
Tjänstedesign som bidrar till:
• Förändrade attityder – minskat stigma
• Personcentrerad vård
• Resurser användas mer effektivt

Utmaningar och möjligheter
• Beslut: En förutsättning för ett framgångsrikt arbete är ett tydligt beslut av ledningen om arbetssätt
och genomförande. Hela chefsledet måste vara med.
• Finansiering: Att skapa ett stabilt och långsiktigt hållbart samarbete kräver finansiering. Något som
ibland kan vara otillräckligt eller kortsiktigt.
Möjlighet: Att sträva efter att skapa hållbara avtal där rimlig
finansiering tillskjuts samarbetet och som gärna är flerårig.
• Nyckelpersoner kan lämna: Gäller såväl för brukarrörelsen som psykiatrin. Kan handla om chefer eller
andra möjliggörare inom psykiatrin eller nyckelpersoner inom brukarrörelsen som lämnar.
Möjlighet: Att sträva efter att samarbetena är välkända och förankrade i flera led inom
exempelvis psykiatrin och att de ses som en självklarhet och ett naturligt arbetssätt
även om de ”närmast sörjande” inte är involverade längre.

