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Göteborg



Vad gör vi?



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



Målgrupp och syfte
• Handboken riktar sig till den som är intresserad av att utveckla och organisera ett 

systematiskt arbete för ökat brukarinflytande. 

• Innehållet kan användas på lokal likväl som på regional nivå

• Fokus på förutsättningar på verksamhetsnivå eller systemnivå, för att arbetet på 
individnivå ska förbli hållbart och långsiktigt

• Strukturen för arbetssättet utgår från att kommun, region och, eller myndighet och 
den lokala brukarrörelsen samtidigt utvecklar en form för samverkan och skapar 
aktiviteter ihop

• Syftet är att stödja en långsiktig och systematisk utveckling av metoder och 
arbetssätt



3. Aktiviteter för 
ökat 

brukarinflytande

2. Hinder och 
möjliggörare för ett 

framgångsrikt 
brukarinflytande

Upplägg och innehåll

1. En metod för att forma systematiskt 
brukarinflytande i samverkan



1. Medvetenhet om attityder och förhållningssätt

2. Systematisk användning av erfarenhetsbaserad kunskap

3. Vikten av att arbeta parallellt på alla inflytandenivåer

4. Förståelse för brukarrepresentation

5. Vilja att bygga långsiktiga relationer

6. Ekonomi i brukarinflytandearbetet

2. Hinder och möjliggörare för ett framgångsrikt 
brukarinflytande



Vad händer härnäst?

Handboken kommer finnas tillgänglig digitalt i slutet på oktober

En arbetsgrupp har formats för att anpassa handbokens innehåll till nationell nivå

Tack!

filippa@nsphig.se



Brukarinflytande
Ingen isolerad punkt på dagordningen!

Christer Johansson



Vill vi utveckla vården?
• Från organisationscentrerad till personcentrerad
• ”Det är viktigt med ekonomi, personal och budget”
• Årliga effektivitetskrav: budgetrelaterade- kvalitet i vården?
• Hur vill vi att vården ska fungera om jag vore patient eller 

närstående?



Vill vi ta tillvara på 
den egna erfarenheten?
• Brukarens perspektiv/ situation
• Mål, drömmar och förutsättningar
• Helhet
• Hopp
• Möjlighet till återhämtning/ tillfrisknande



Vill vi utveckla vårdkulturen?
• Skapa attraktiv vårdmiljö
• Attraktiv vård att jobba i
• Expertorganisation
• Läkarfokusering
• Försvar , rädsla för förändring?



Är ledning 
och politiker intresserade?
• ”Antingen lyssnar man eller så låtsas man göra det”
• Det ekar i mötesrummen: 
• Tänk Nytt!
• Vi behöver jobba annorlunda- smartare- effektivare
• Vill vi ha mindre vårdbehövande medborgare?
• Självständigare medborgare som i ökad grad kan hantera en psykisk 

ohälsa?



Brukarråd
• 7 föreningar, NSPHiG, Peer Support och 3-5 personal
• Träffas minst 2 tillfällen per termin
• Delad dagordning
• Minnesanteckningar
• Arvodering



Brukarrevisioner

• Attityder och erfarenheter av den nära vården
• Erfarenheter av digitala vårdmöte/ läkare



Peer Support

• 4 år
• Stärkt brukarrösten
• Ingivit hopp och visat på möjligheter
• Kamratstöd individuellt
• Resurs i gruppverksamhet



• Så länge det finns patienter/ brukare, behövs inflytande, medverkan 
och eget ansvar…

• Brukarinflytandet vinner mark…
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