
WEBBINARIUM

4 MAJ  
16.30 – 18.00  

Lansering av
HANDBOK I BRUKARINFLYTANDE

16.30 – 16.40  Välkomsttal – vikten av brukarinflytande
 Inledningstalare är Lise-Lotte Risö Bergerlind, som i olika roller bidragit 

till att man har infört brukarinflytande på alla nivåer i i de psykiatriska 
verksamheterna i VGR – individ-, verksamhets- och systemnivå – för 
att få en mer ändamålsenlig och effektiv vård med högre kvalitet.

 medverkande: 
 Lise-Lotte Risö Bergerlind, teamledare Kunskapsstöd för psykisk 

hälsa på Västra Götalandsregionen och ordförande i Nationellt 
programområde psykisk hälsa

16.40 – 17.00 Lansering och presentation av Handbok i brukar inflytande
 Presentation av boken, dess syfte och innehåll.
 medverkande: 

 Conny Allaskog, ordförande NSPH och initiativtagare  
till flera metoder för brukarinflytande  
Filippa Gagnér Jenneteg, utvecklingsledare NSPH  
Västra Götaland/Göteborg, samt redaktör för handboken

17.00 – 17.45  Mot framtidens psykiatri – med brukarinflytande 
 Paneldialog med deltagare från SKR (Sveriges  

Kommuner och Regioner), Socialstyrelsen, Folkhälso- 
 myndigheten och NSPH, som för samtal om hur  
framtidens psykiatri kan formas med brukar inflytande.

 medverkande:  
Ing-Marie Wieselgren, SKR  
Kristina Sinadinovic, Socialstyrelsen  
Jenny Telander, Folkhälsomyndigheten  
Conny Allaskog, NSPH  
Filippa Gagnér Jenneteg, NSPH Västra  
Götaland/Göteborg 

 moderator:
  Urban Markström, Centrum för evidensbaserade  

psykosociala insatser

17.45 – 18.00  Hur kan man arbeta vidare  
med Handbok i brukarinflytande 

 Lanseringskonferensen avslutas med en programpunkt  
som tar upp hur regioner, kommuner och brukarrörelsen  
kan arbeta vidare med Handbok i brukarinflytande.

 moderator: 
 Conny Allaskog, NSPH  

Lovisa Lundqvist, utbildningskoordinator NSPH

Program



NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll lanserar Handbok i 
brukarinflytande med ett livesänt webbinarium. 
 
NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll har de senaste tio åren 
tagit fram och spridit metoder för ökat brukarinflytande och 
för hur verksamheter inom psykiatrin och socialpsykiatrin kan 
utvecklas med hjälp av brukarinflytande. Våra erfarenheter har 
nu samlats i Handbok i brukarinflytande och på webbinariet  
får ni veta mer om boken samt inspiration och konkreta råd  
i arbetet mot ett ökat brukarinflytande.

I WEBBINARIET kommer Handbok i brukarinflytande att presenteras. 
Vi bjuder också på inspiration i form av paneldialog med 
deltagare från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), 
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och NSPH, som för 
samtal om hur framtidens psykiatri kan formas med brukar
inflytande. Inledningstalare är Lise-Lotte Risö Bergerlind, 
teamledare Kunskapsstöd för psykisk hälsa på Västra 
Götalandsregionen och ordförande i Nationellt programområde 
psykisk hälsa.

Varmt välkommen! 

Lansering av

HANDBOK I  
BRUKARINFLYTANDE

Kostnadsfritt webbinarium 4 maj

WEBB Läs mer om lanseringen på vår hemsida!

INBJUDAN

TIDPUNKT: 4 maj kl 16.30 – 18.00

PLATS: digital medverkan 

INFORMATION OCH ANMÄLAN:
Klicka här!

Information och länk till digitala 
sändningen förmedlas via mejl 
några dagar före lanseringen.

WEBBINARIUM

4 MAJ

HANDBOK  
I BRUKAR

INFLYTANDE
Ett metodstöd från brukarrörelsen till dig 

som vill organisera ett systematiskt arbete 
för att stärka inflytandet inom vård och 
omsorg för personer med psykisk ohälsa 

Filippa Gagnér Jenneteg (red.)

https://forms.office.com/r/mKEm6vCRb1
https://nsph.se/evenemang/lansering-av-handbok-i-brukarinflytande/

