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Länens inrapportering angående de 

särskilda medlen för Brukarsamverkan 2018 
I statens satsning på psykisk hälsa gav man i fjol ett särskilt bidrag till 

kommuner och landsting för att utveckla brukarsamverkan. Varje län fick minst 

en miljon kronor vardera. De tre storstadslänen fick två miljoner. Pengarna 

betalades ut till landstingen/regionerna i varje län men skulle enligt 

överenskommelsen även komma kommunerna till godo. Avsikten med bidraget 

var att  

 ”… stimulera länsgemensamt arbete med en bred analys av utmaningar 

och behov, i samverkan med brukar- patient- och anhörigorganisationer 

samt övriga aktörer på området”.  

Uppgifterna i det här dokumentet har hämtats från den enkät som SKL samlade 

in i slutet av 2018 och där länen beskrev vad de använt pengarna till. När det 

gäller länens planer för att utveckla brukarsamverkan hänvisar vi till de sidor i 

deras handlingsplaner som de själva angett eller till de sidor där som vi själva 

hittat och som i någon mån beskriver hur de tänker sig att arbeta med detta 

framöver. 

Vi har redovisat länens återrapportering i bokstavsordning. 

 

Nyckelord som kan vara bra att ha med sig vid läsningen 

 länsgemensamt arbete 

 bred analys av utmaningar och behov 

 i samverkan med brukarorganisationer 

 andra aktörer 
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Blekinge 

Plan för utvecklad brukarsamverkan 
Ska finnas i en bilaga 4 till handlingsplanen men den har vi inte fått tag på. 

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Allmänheten, ungdomar och äldre.  

Mål Föreläsningar för 3000 personer.  

Aktivitet Psykiatrivecka med föreläsningar och andra event.  

 
 

Exempel 2  Kommentar 

Målgrupp Inneliggande patienter på slutenvårdsavdelningarna  

Mål 120 personer  

Aktivitet Dialogforum med samtalsledare från NSPH och 
avdelningschefer från respektive avdelning. 

 

 
 

Exempel 3  Kommentar 

Målgrupp Brukare i Ronneby.  

Mål 2 gånger/vecka ha en öppen verksamhet i Ronneby 
(Träffpunkt). 

 

Aktivitet Träffpunkt efter arbetstid för att minska ensamhet.  

 

Hur har medlen fördelats eller intecknats? 

 Se exempel enligt tidigare/Brukarsamordnare/500 000:- 
 

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Ja 

Har ni några övriga kommentarer eller förtydliganden? (1000 tecken) 

 All information finns i rapporten som bifogas till enkät 1. 
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Dalarna 
Plan för utvecklad brukarsamverkan 
Återfinns på sidan 33 i handlingsplanen för 2019.  

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Projektet Vårdkedja för personer med självskadebeteenden - 
målgruppen personer med självskadebeteenden och 
omfattande behov av vård och stöd. 
I projektet har utvecklingsteam intervjuat brukare ur 
målgruppen och testat idéer för utveckling av insatser. 

 

Mål Väl utvecklad samverkansform, mellan slutenvård, öppenvård 
samt kommuner 
Kortsiktigt mål: kunskap om målgruppens behov , Utarbetad 
vårdkedja 

 

Aktivitet Deltagit i SKLs utbildning Innovationsguiden för kunskaper om 
Tjänstedesign. 
Utvecklas vårdkedja. Planerar spridningskonferens 

 

 

Exempel 2  Kommentar 

Målgrupp Projekt inflytande och delaktighet / Brukare och 
intresseorganisationer 
 

 

Mål Patienter- brukare och anhöriga ses som medskapare i vård 
och stöd i verksamheter som rör psykisk hälsa, såväl på 
individnivå som verksamhetsnivå och systemnivå. Projektet 
inriktas på system och verksamhetsnivå 
 

 

Aktivitet Anställa brukarinflytandesamordnare vilket blev klart under 
oktober. Samordnarens uppdrag är att sprida kunskap om 
betydelsen av inflytande och delaktighet, stödja 
intresseföreningarna, samla in synpunkter från föreningar 
såväl som från enskilda. Delta i styrgrupper som rör psykisk 
hälsa. 
Inrätta en fond "Inflytandefonden" som förvaltas av Region 
Dalarna och ur vilken intresseorganisationerna kan söka 
medel. 
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Exempel 3  Kommentar 

Målgrupp Anhöriga 
 

 

Mål Anhöriga och anhörigas situation uppmärksammas. 2017 - 
2018 har focus varit efterlevandestöd vid suicid 
 

 

Aktivitet Planering och genomförande av temadagar sker i samarbete 
mellan RD och SPES. En temadag genomfördes november 
2017 och ytterligare en dag planeras till november 2018. 

 

 

Hur har medlen fördelats eller intecknats? 

 Patienter, brukare och anhöriga ska ses som medskapare i vård och stöd/Inflytande och 

delaktivitetsprojektet/1 000 000:- 

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Ja 

Har ni några övriga kommentarer eller förtydliganden? (1000 tecken) 
Inflytande och delaktighet är en prioriterad fråga i den Regionala utvecklingsgruppen (RUG) 

Vuxenpsykiatri. De medel som används specifikt för att utveckla inflytande och delaktighet är den s.k. 

"Inflytandemiljonen". Även i andra utvecklingsområden involveras brukare, patient och 

anhörigorganisationer som en självklar part. 

I Dalarna arbetar vi också med individens delaktighet genom exempelvis de utbildningar i 

personcentrerad vård som getts i landstinget. I samarbete kommun och landsting refereras till delat 

beslutsfattande i de utbildningar som ges i Vård och stödsamordning samt i temadagar omkring SIP. 
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Gotland 
Plan för utvecklad brukarsamverkan 
Återfinns på sidan 15 i handlingsplanen. 

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Patienter inom hälso- och sjukvården i Region Gotland.  

Mål Att kunna erbjuda en vård på lika villkor och i 
överenskommelse med patienten utifrån dennes specifika 
behov 

 

Aktivitet Vi strävar att arbeta utifrån personcentrerad vård där 
brukar-/patientperspektivet är en självklar del. 
Resursområde för Habilitering och rehabilitering har 
regelbundna brukarråd med till exempel syn- och 
hörselföreningar men även med andra 
brukarorganisationer och intresseföreningar. Flera av våra 
verksamheter inom hälso- och sjukvården har med patient- 
och brukarperspektivet i sina aktivitetsplaner som råder 
under Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotlands 
gemensamma verksamhetsplan(bifogas både översikt samt 
fullversion (se särskilt sid 23 och 25 i fullversion)). I 
verksamhetsplanen står det bland annat att patienten ska 
ha stort inflytande och vara delaktig i vården. 
Verksamhetsplanen och aktivitetsplanerna revideras varje 
år. Ett par exempel från årets aktivitetsplaner, se nedan: 

 Barn- och ungdomsmedicin avser att involvera 
familjer i projekt utökade hembesök 

 Internmedicin stärker patientens delaktighet under 
slutenvårdstillfället 
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Exempel 2  Kommentar 

Målgrupp Workshop september 2018 tillsammans med NSPH 
(Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) 
Målgruppen för workshopen var deltagare i NSPH-
nätverket Gotland och verksamhetsföreträdare från hälso- 
och sjukvården, socialtjänsten och 
regionstyrelseförvaltningen. Mötet hölls av Mårten 
Jansson, NSPH nationellt. 
 

 

Mål Framtida brukarsamverkan. Syftet var att gemensamt 
diskutera hur vi kan utveckla brukarmedverkan på Gotland. 
 

 

Aktivitet Workshop. Med hjälp av arbete som gjorts nationellt, bröt 
vi ner på lokalnivå för att se hur vi konkret kan gå tillväga. 
Vi utgick från konkreta förbättringsarbeten som pågår och 
hur brukarmedverkan skulle kunna ske på ett bra sätt. 
 

 

 
 

Hur har medlen fördelats eller intecknats? 

 Göra patienterna mer delaktiga/Exempel 1 Brukarråd och verksamhetsplan/35 000:- 

Exempel 2 Workshop/Gemensam workshop med chefer och brukarorganisationer/27 000:- 

Arbete med personcentrerad vård i psykiatrin/Involvera och göra patienten mer delaktig i sin 

vård/200 000:- 

 Rehabkoordinator cancer/kirurgi/Hjälpa de patienter som behöver att vara mer delaktiga i 

sin rehabilitering och återgång till arbete, vilket vi vet främjar den psykiska hälsan./115 000:- 

Verksamhetsplan prioriterat utvecklingsområde 2019/Gemensamt fokus i hela vården 

rörande patientdelaktighet/150 000:- 

 Arbete med 1177.se/Göra patienter mer delaktiga/20 000:- 

 Öppet hus i verkamheterna Habilitering och Got-IT Resurscenter/En lärande möjlighet för 

patienter och brukarorganisationer med syftet att öka kunskapen för att kunna vara mer 

delaktig/93 000:- 

 Arbete med förbättrad klagomålshantering/Underlätta för patienterna att framkomma med 

synpunkter/234 000:- 

 Ta fram en modell för gruppbehandlingar stress, sömn, ångest i primärvården/Här har 

deltagarna fått ha synpunkter och målet är en väl fungerande gruppbehandling/75 000:- 

Tandvårdens enkät för patientsynpunkter/Enkätförfrågan i samband med patientbesök 

under 2 månader. Syfte synpunkter av pat i smaband med schemaläggning helg av 

tandvård./16 000:- 

 Ehälsocoacharbete för att göra vården tillgänglig, i detta arbete fokus på psykiatri, 

mödravård och hjärtmottagningen/Tillgänglig vård på det sätt som patienterna 

önskar./50 000:- 

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Ja 
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Gävleborg 
Plan för utvecklad brukarsamverkan 

Strategi i handlingsplanen på sid 15 

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Delaktighet för brukarorganisationerna att delta och 
samverka 

 

Mål Dialogmöte med brukarorganisationer där synpunkter kring 
vad som är väsentligt för brukarna har genomförts. 
Brukarorganisationerna har även fått inbjudan till att själva 
formulera aktiviteter för de pengar som är avsatta för detta 
ändamål. 
 

 

Aktivitet Deltagande tillsammans på den av SKL anordnad möte med 
brukare och representant från regionen i en workshop. 
Dialogmöte/Workshop i egna länet. 

 

 

Exempel 2  Kommentar 

Målgrupp Föreläsningsdag för allmänheten, personal, politiker och 
brukarorganisationens egna medlemmar. 

 

Mål Bidrag har givits till aktivitet "Psykisk ohälsa bland 
kommande generationer" anordnad av Föreningsnätverket 
för psykisk hälsa Gästrikland, Studieförbundet Vuxenskolan. 
Få kunskap och information om psykisk ohälsa för att visa 
hur vanligt förekommande det är, att bidra till att bryta 
stigmatiseringen av de som är drabbade 
i samhället. Att nå nya medlemmar. 
 

 

Aktivitet Föreläsningsdag  

 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Ledningsgrupp överenskommelsen Psykisk Hälsa. Utreder 
om en samordnarroll kan tillskapas som ska tillvarata 
brukarnas intresse 
 

 

Mål Delge synpunkter på de aktiviteter som planeras i regionen 
Tillsätta en inflytandesamordnare för att tillvarata brukarnas 
intresse och fungera som länk mellan 
brukarorganisationerna och regionen 

 

Aktivitet Deltagande av brukarrepresentanter på ledningsmötet för 
styrgrupp överenskommelsen Psykisk Hälsa 
 

 

 

Hur har medlen fördelats eller intecknats? 

 allmänheten bjuds in till dag för att plocka bort den negativa klangen kring psykisk 

ohälsa/Psykisk Hälsa bland kommande generationer/43 500:- 
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 Samordnarfunktion, inflytandesamordnare/tillskapa en tjänst för brukarnas 

inflytande/600 000:- 

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Ja 

Om nej, ange ej förbrukade eller intecknade stimulansmedel 
På förekommen fråga från oss och enl ett mail från SKL 2018-08-13, är det möjligt att fördela 

pengarna så att en projektanställning kan sträcka sig över ett år, dvs fortsätta in i nästa år. Pengarna 

kommer att kunna användas för att finansiera denna tjänst under nästa år också då vi inte lyckats 

rekrytera samordnartjänsten förrän sent detta år. 

Har ni några övriga kommentarer eller förtydliganden? (1000 tecken) 
På förekommen fråga från oss och enl ett mail från SKL 2018-08-13, är det möjligt att fördela 

pengarna så att en projektanställning kan sträcka sig över ett år, dvs fortsätta in i nästa år. Pengarna 

kommer att kunna användas för att finansiera denna tjänst under nästa år också då vi inte lyckats 

rekrytera samordnartjänsten förrän sent detta år 
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Halland 
Plan för utvecklad brukarsamverkan 

Återfinns i handlingsplanen på sid 10-11 

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Brukare. Organiserade såväl som oorganiserade.  

Mål   

Aktivitet I skrivande stund finns en möjlig plan att omstrukturera i 
planen och anställa en brukare på 30-50% på 
regionkontoret, men ej helt klart ännu. 
 

 

 

Hur har medlen fördelats eller intecknats? 

 utveckla brukarmedverkan utifrån ett brukarperspektiv/utbilndingsinatser, ev 

projketanställning/1 000 000:- 

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Ja 
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Jämtland 
Plan för utvecklad brukarsamverkan 
Återfinns i handlingsplanen på sid 39-40 

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Ungdomar mellan 13-23 år.  

Mål Att de ungdomar som besöker Ungdomsmottagningen (som 
bedrivs i samverkan mellan länets kommuner och Region 
Jämtland Härjedalen) ska känna en ökad delaktighet. 

 

Aktivitet Ungdomsmottagningen i Östersund har påbörjat arbete med 
att engagera ungdomar på olika sätt för att få en större 
delaktighet. De har haft brainstorming med en grupp 
ungdomar på UM och en grupp på JGY kring hur de tycker 
ungdomsmottagningen ska öka sin brukarmedverkan, sett 
över teknisk möjlighet för att ställa frågor som ex månadens 
fråga och en ”knapp” där ungdomar ges möjlighet att 
anmäla sig för att delta i möte där en specifik fråga kan 
diskuteras, typ ett ungdomsråd som inte är statiskt, via 
hemsidan och Facebook. Påbörjar arbete med utformning av 
korta pappersenkäter till ungdomar efter studiebesök på UM 
eller på skolan. Ser över inköp av Mentometer-knappar att 
använda vid träffar med ungdomar i samband med olika 
studiebesök eller gruppträffar. Påbörjat använda 
Mentimeter online via smartphones på skolan efter 
studiebesök. Ser över logistisk möjlighet till Inflytande Café 
på UM.  Startat med bokning via webben till barnmorskor 
samt slutfört HBTQ-certifiering. 

 

 

Exempel 2  Kommentar 

Målgrupp Vuxenpsykatrin  

Mål Att stärka brukarinflytandet inom vuxenpsykiatrin.  

Aktivitet Projektanställd brukarinflytande samordnare (BISAM), 
arvode till föreläsande brukare. 

 

 

Exempel 3  Kommentar 

Målgrupp Primärvården 
 

 

Mål   

Aktivitet   

 

Hur har medlen fördelats eller intecknats? 

 Ökad brukarmedverkan inom Primärvården/Uppbyggnad av brukarorganisationer inom 
Primärvården./250 000:- 
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 Brukarmedverkan från ungdomar inom Ungdomsmottagningen, samverkan mellan UM, BUP 
etc/Ökad brukarmedverkan inom ungdomsmottagningen./215 000:- 

 Anhörigstöd, förebyggande utbildningar inom Vuxenpsykiatrin/Ökad kompetens kring 
anhörigstöd inom vuxenpsykiatrin/430 000:- 

 Utveckling av roll som stödperson till vårddömda inom Patientnämnden/Öka stödet till 
vårddömda genom tillskapande av stödpersoner/100 000:- 

 

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Nej 

Om nej, ange ej förbrukade eller intecknade stimulansmedel 
5000 
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Jönköping 
Plan för utvecklad brukarsamverkan 
Återfinns i handlingsplanen på sid 14 

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Personer med egen erfarenhet av psykisk 
funktionsnedsättning och/eller psykisk sjukdom och 
närståenderepresentanter både från intresseorganisationer 
och icke föreningsanslutna. 

 

Mål Intentionen är att inflytanderådet ska ha ett reellt inflytande 
inom de projekt som drivs inom område psykiatri, 
Kommunal utveckling. 

 

Aktivitet Inflytanderådet ingår i socialpsykiatrins länsnätverk, där är 
även Region Jönköpings läns specialistpsykiatri 
representerad.  
Länsnätverket samordnas av Kommunal utveckling som är 
kommunernas gemensamma utvecklingsenhet.  
Inflytanderådet har möjlighet att lyfta egna frågor och 
förslag till länsnätverket, Rådet är också en ”remissinstans” 
det vill säga huvudmännen kan skicka förslag eller frågor för 
att få konsultation, synpunkter och återkoppling, 

 

 

Exempel 2  Kommentar 

Målgrupp Personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom i 
egenskap av patient eller närstående. 

 

Mål Det övergripande målet är att ytterligare utveckla och stärka 
inflytandet och samskapandet genom att peers medverkar i 
olika arbetsgrupper och förbättringsinitiativ. 

 

Aktivitet Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa engageras 
på olika sätt.  
Utbildningar har genomförts och det har funnits flera olika 
roller. Som föreläsare, studiecirkelledare, utbildningsledare 
och deltagande i olika utvecklingssammanhang. För att det 
ska bli tydligt för den som vill ha någon person med en 
erfarenhet av psykisk ohälsa med i något sammanhang och 
någon roll så behövs det tydliggöras på vilket sätt. 
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Exempel 3  Kommentar 

Målgrupp Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa  

Mål Det långsiktiga målet är att funktionen peer support ska 
kunna implementeras i psykiatriska verksamheter i 
socialtjänst, hälso- och sjukvård i Jönköpings län.  
Projektmål:  
Projektet ska förbereda och utbilda berörda verksamheter 
och dess personal samt rekrytera och utbilda lämpliga 
personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, med 
målsättningen att pröva funktionen som peer support inom 
socialtjänst resp hälso- och sjukvård.  
Projektet ska säkra att adekvat handledningsstöd utformas 
för såväl nuvarande personal som för personer som kommer 
att pröva rollen som peer support. Projektet ska planera för, 
samt säkerställa att arbetet kontinuerligt utvärderas. 

 

Aktivitet Personer med egen erfarenhet finns tillgängliga som resurs i 
verksamheter så som specialistpsykiatri och socialpsykiatri.   
Utbilda utbildare för peer supporter-utbildning och i nästa 
steg utbilda peer supporter. 
Fas 1: Utbildnings- och rekryteringsfas (inkl delrapport och 
plan för test och utvärdering) 
- Information och kommunikation  
- Utbildning av utbildningsteam 
- Rekrytering och utbildning av peer support 
- Utbildning av personal, ledning samt brukarorganisationer 
- Plan för test, handledning och utvärdering 
 
Fas 2: Test- och utvärderingsfas (inkl slutrapport och plan för 
ev spridning)  
- Projektanställning 
- Handledning 
- Utvärdering 
- Plan för ev anpassningar och spridning 

 

 

Hur har medlen fördelats eller intecknats? 

 Ökat brukarinflytande/Utveckla inflytanderådet/100 000:- 

 Utveckla peer funktionen/Närstående och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa 

deltar i utvecklingsarbeten av olika slag./350 000:- 

 Utbilda och inför peer supporter-funktion/Funktionen peer support implementeras i 

psykiatriska verksamheter/560 000:- 

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Ja 

Har ni några övriga kommentarer eller förtydliganden? (1000 tecken) 

 Den ekonomiska redovisningen omfattar både genomförda och planerade aktiviteter och 

utgår från de uppdrag och projektplaner som antagits. 



 
 
 

14 
 

 Utvecklingsledare och inflytandesamordnare har även andra arbetsuppgifter inom området 

delaktighet och inflytande, t ex att delta i strategigrupp och ledningsutskott. Redovisningen 

tar upp specifika satsningar utöver detta.  
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Kalmar 
Plan för utvecklad brukarsamverkan 
Återfinns i handlingsplanen på sid 17.18 

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp I ledningssammanhang, målgrupper inom psykisk hälsa, barn 
och unga, missbruk/ beroende och äldre 

 

Mål Delaktighet och medverkan på systemnivå  

Aktivitet I Kalmar län finns en uppbyggd samverkans- och 
stödstruktur för länets socialtjänst och hälso- och sjukvård, 
Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och 
angränsande område hälso- och sjukvård (LGL). Inom denna 
samverkansstruktur finns ett Utvecklingsråd för patient- 
brukare och närståendemedverkan kopplat till 
verksamheten. Medverkan finns på flera nivåer i strukturen, 
i arbetsgrupp Psykisk hälsa men också i beredningsgruppen 
och i den länsgemensamma ledningsgruppen som är de 
beslutsfattande organen för hela samverkan. 
Utvecklingsrådets representanter företräder inte i detta 
sammanhang någon särskild brukarförening utan deltar som 
individ i utvecklingsarbetet. Det är olika personer som 
medverkar i de olika forumen, d.v.s. arbets- beredning- och 
ledningsgrupp. 

 

 

Exempel 2  Kommentar 

Målgrupp Brukarrevisioner. Psykisk hälsa-, missbruk/ beroende- och 
funktionshinderområdet. 

 

Mål Att utveckla arbetet med brukarstyrda brukarrevisioner i 
Kalmar läns kommuner och landsting. 

 

Aktivitet Brukarrevisioner är ett verktyg i arbetet med systematisk 
uppföljning och verksamhetsuppföljning och är ett 
utvecklingsområde i Kalmar län. 
I länets kommuner och landsting finns önskemål om att 
genomföra brukarrevision på flödet mellan två 
verksamheter/organisationer utifrån brukarperspektiv.  
En samordnartjänst på 50 % är avsatt för utvecklingsarbete 
med brukarrevisioner under ett år. Samordnaren ska i 
samråd med samordnande grupper inom Länsgemensam 
ledning, identifiera verksamheter där brukarrevision kan 
genomföras. 
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Exempel 3  Kommentar 

Målgrupp Medverkan på konferens för chefer och politiker inom 
psykisk hälsa- området på den sjukvårdsregionala nivån. 

 

Mål Delaktighet och medverkan i utvecklingsarbete.  

Aktivitet Sjukvårdsregionalt resurscentrum för psykisk hälsa samlar 
gemensamma stödresurser för att bidra till strategiskt och 
långsiktigt förbättringsarbete för att främja psykisk hälsa i 
sydöstra sjukvårdsregionen. Arbetet är en del av det 
sammanhållna systemet för kunskapsstyrning och utgör en 
plattform för gemensam utveckling av hälso- och sjukvård på 
området liksom för dialog och samverkan med 
sjukvårdsregionens 38 kommuner. I denna dialog används 
de forum som sedan tidigare är etablerade på länsnivå.  
Brukarföreträdare deltar bl.a. på konferens inom ramen för 
utvecklingsarbetet med RCPH sydöstra sjukvårdsregionen. 
Kommuner och landsting/ regioner träffas för att diskutera 
hur det första året i etableringsfasen förflutit samt vad som 
bör vara nästa steg i arbetet. 

 

 

Hur har medlen fördelats eller intecknats? 

 Att utveckla arbetet med brukarstyrda brukarrevisioner i Kalmar läns kommuner och 

landsting./Brukarrevisioner/420 000:- 

 Utvecklingsråd/Delaktighet och medverkan/131 000:- 

 Företrädare med erfarenhet i flera arbetsgrupper/Delaktighet i besluts- och 

utvecklingsarbete/232 000:- 

 Medverkan aktiviteter inom psykiatriförvaltningen/Delaktighet i besluts- och 

utvecklingsarbete/25 000:- 

 Samordning av uppdragen 25%/Vidmakthålla och fördela uppdrag i utvecklingsråd/210 000:- 

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Ja 

Har ni några övriga kommentarer eller förtydliganden? (1000 tecken) 
Utvecklingsarbetet har idag lett till att Kalmar län har idag tillgång till en intressebank för medverkan 

på ca 100 personer med fördelning gällande ålder, kön och erfarenhet.  
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Kronoberg 
Plan för utvecklad brukarsamverkan 
Återfinns i handlingsplanen på sid 5 

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Medborgarna i länet.  

Mål Målet är att hälso- och sjukvården ska vara nära 
befolkningen geografiskt, i relationer och i tillgänglighet. 

 

Aktivitet Medborgarpanel (Kronobergspanelen) har skapats där 
1200 kronobergare ingår. Dessa finns tillgängliga för att 
lämna synpunkter och besvara frågor gällande hälso- och 
sjukvård. 

 

 

Exempel 2  Kommentar 

Målgrupp Personer med vårderfarenhet som patient.  

Mål Samla in synpunkter och förslag på förbättringar inom 
hälso- och sjukvård från personer med vårderfarenhet som 
patient eller närstående. 

 

Aktivitet En arvoderad 'Resursgrupp' har tillskapats som kan 
engageras i olika frågor som remissinstans, ingå i 
arbetsgrupper och andra utvecklingsområden. För 
närvarande ingår 12 personer i gruppen och ambitionen är 
att öka antalet till ca 20 personer. 

 

 

Exempel 3  Kommentar 

Målgrupp Personer från 16 år som är på väg att bli myndiga och att 
lämna Barn- och ungdomshabiliteringen. 

 

Mål Implementera en process som stödjer personens 
vuxenblivande och övergången till Vuxenhabiliteringen. 

 

Aktivitet Intervjuer med personer som avslutat processen, eller är 
på väg i den. Information och dialog med samrådsgrupp 
där FUB, Attention och Autism- och aspergerförbundet 
ingår. 
 

 

 

Hur har medlen fördelats eller intecknats? 

 Brukarperspektiv på satsningar samt utveckling av brukarinflytande/Workshop/100 000:- 

 Närståendesatsning Familjeband/Ökade färdigheter för närstående/50 000:- 

 Omvärldsrapport/Intervjuer om bla ökat brukarinflytande/50 000:- 

 Vårdutvecklingsprojekt inom Vuxenpsykiatrin/Ökad personcentrering/200 000:- 

 Fortsatt utveckling av brukarmedverkan/Ökat inflytande på personnivå, utvecklingsnivå och 

strategisk nivå/300 000:- 

 Patientundersökningar och samråd/Ökad kännedom om behov och upplevelser/70 000:- 

 Utbildningar och vårdutveckling/Ökad delaktighet i rehabiliteringsprocesser/120 000:- 
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 Första linje, utbildning och vårdutveckling/Ökad brukarmedverkan i 

verksamheterna/110 000:- 

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Ja 
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Norrbotten 
Plan för utvecklad brukarsamverkan 
Återfinns på sid 13 i ”Länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk hälsa i Norrbotten 2018–

2019” som reviderades 2018-10-03 

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Patienter på Vuxenpsykiatriska klinikerna öppen-och 
slutenvård Piteå sjukhus 

 

Mål Personalen på Vuxenpsykiatriska klinikerna öppen-och 
slutenvård Piteå sjukhus 

 

Aktivitet Kamratstöd till brukare och patienter, återhämtning, 
egenmaktsutveckling och minskat självstigma 
Vi undersöker under hösten 2018 möjligheterna för 
införande av PEER-support i första hand Piteå sjukhus under 
2019-2020 

 

 

Exempel 2  Kommentar 

Målgrupp Personal på Beroendecentrum Sunderby Sjukhus samt två av 
länets kommuner 
Unga vuxna med samsjuklighet (psykisk ohälsa och 
missbruk/beroende) 

 

Mål Tredje kraften, Verdandi 
 Användningen av SIP, Samordnad Individuell Plan, måste 
öka och anpassas till ungas förutsättningar  
Samverkan behöver utvecklas för fler kontaktytor som är 
viktiga för unga 
Certifiering av Brukarinflytande 
Tillvarata den kraft och kunskap som finns hos brukarna 
lyfter såväl brukare som verksamhet både på kort-och lång 
sikt 

 

Aktivitet Tredje kraften, Verdandi 
Tillsammans med personal och unga ta fram Tredje kraften-
modellen, vi arbetar i referens- och fokusgrupper 
Jobba särskilt med samverkan mellan kommuner och 
landsting, SIP (Samordnad Individuell Plan – särskild lag) 
Med samarbetspartners som landsting, kommuner, SKL och 
ABF utveckla och sprida modellen 
Certifiering av Brukarinflytande 
Ett verktyg för ett långsiktigt och väl förankrat arbete med 
brukarinflytande 
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Exempel 3  Kommentar 

Målgrupp Medborgare, brukare, närstående och personal  

Mål Att undersöka hur tillgänglig informationen om psykisk hälsa 
är presenterad på kommunernas websidor 

 

Aktivitet NSPH har fått i uppdrag att kartlägga länets kommuners 
webbplatser för att se hur lätt tillgänglig information om 
psykisk hälsa presenteras 

 

 

Hur har medlen fördelats eller intecknats? 

 Stärka patientens egenmakt/PEER-support-utbilda personal för att senare anställa 
brukare/150 000:- 

 Certifiering inklusive Tredje Kraften/Verktyg för patient-och brukarinflytande/200 000:- 

 Tredje Kraften, kartläggning av websidor, brukarrevision, ersättning till 
brukarorganisationerna för länsgemensamt arbete, kostnadstäckning för deltagande i 
nationella konferenser/Stärka brukarinflytande i länets kommuner/200 000:- 

 Föreläsare från NSPH och Verdanditill länsgemensam arbetsgrupp, samt deltagande i 
nationella konferenser/Stärka brukarinflytande i lokalt, regionalt och nationellt 
arbete/50 000:- 

 Arvode till brukarorganisationer för medverkan i olika arbetsgrupper/Stärka brukarinflytande 
i lokalt och regionalt arbete/200 000:- 

 Administrativa kostnader och overhead kostnader för Region Norrbotten/Administrativt stöd 
och framtagande av statistik m.m/200 000:- 

  

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Ja 
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Skåne 
Plan för utvecklad brukarsamverkan 
Återfinns i handlingsplanen på sid 4 

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Barn och unga  

Mål Kvalitetsutveckling  

Aktivitet Inom barn och- ungdomspsykiatrin finns ett behov att på ett 
strukturerat sätt efterfråga barn och ungas synpunkter 
gällande till exempel vårdinnehåll och kontaktvägar. Detta 
sker idag genom patientforum, inflytanderåd och 
utvärderingar efter behandlingar. BUP använder också ett 
digitalt verktyg för enkäter, Blå appen. 

 

 

Exempel 2  Kommentar 

Målgrupp Anhörig- och brukarföreningar  

Mål Medverkan, delaktighet och inflytande på olika nivåer  

Aktivitet Under 2018 har Region Skåne tagit fram en rapport kring 
utvärderings- och utredningsarbetet rörande delaktighet, 
inflytande och attityder till psykisk ohälsa. Hälso- och 
sjukvårdsnämnden har beviljat bidrag till NSPH Skåne och 
division psykiatri för fortsatt utvecklande av former för 
delaktighet och inflytande. Region Skåne kommer utifrån det 
utvärderings- och utredningsarbetet som gjorts rörande 
delaktighet, inflytande och attityder till psykisk ohälsa, 
fortsätta arbetet med att utreda och utvärdera patienters, 
brukares och anhörigas delaktighet och inflytande inom 
Region Skånes organisation. Utvärderingen med förslag på 
framtida former ska återrapporteras senast i september 
2019. 

 

 

Exempel 3  Kommentar 

Målgrupp Personer med självskadande beteende  

Mål Kvalitetsutveckling  

Aktivitet Region Skåne och föreningen SHEDO har ingått en 
överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap, IOP, 
gällande stödverksamhet, utbildningsinsatser samt 
medverkan i kvalitets- och utvecklingsarbete för perioden 
2018-2021. 
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Hur har medlen fördelats eller intecknats? 

 Ökad delaktighet och inflytande från patienter, brukare och anhöriga på individ, 

verksamhets- och ledningsnivå/Utvecklande av former för delaktighet och inflytande inom 

Division Psykiatri/900 000:- 

 Utvecklande av former för delaktighet och inflytande samt deltagande i Fördjupad Dialog 

psykiatri/Ökad delaktighet och inflytande från patienter, brukare och anhöriga på individ, 

verksamhets- och ledningsnivå/1 000 000:- 

 Bidrag till patient- och anhörigföreningar inom området missbruk och beroende/Utveckling 

av samverkan och delaktighet inom missbruks- och beroendevården/187 500:- 

 Mentorer heldygnsvården/Ökad brukarmedverkan. Förbättra patienters delaktighet och 

inflytande i heldygnsvården./800 000:- 

 Brukarrevisioner/Ta tillvara brukarens erfarenheter och kunskaper i 

verksamhetsutvecklingsarbete för en bättre vård/400 000:- 

 Patientforum i heldygnsvård/Ökad brukarmedverkan. Förbättra patienters delaktighet och 

inflytande i heldygnsvården./200 000:- 

 Peer support till F-ACT teamen/Ökad brukarmedverkan. Förbättra patienters delaktighet och 

inflytande/200 000:- 

 Aktiviteter kopplade till arbetet med NSPH:s Återhämtningsguiden/Implementering på alla 

heldygnsvårdavdelningar/600 000:- 

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Ja 

 

Har ni några övriga kommentarer eller förtydliganden? (1000 tecken) 
Angående fråga 1: I den länsgemensamma handlingsplanen för vuxna finns utvecklingsaktiviteter i 

samverkan med brukare och anhöriga på sidan 2 under rubriken Suicidprevention, på sidan 3 under 

rubrikerna Anställda med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, Närstående samt Brukarinflytande på 

systemnivå, på sidan 4 under rubrikerna Utskrivningsguiden, Delaktighet samt SIP och på sidan 8 

under rubriken Ordnat införande.  

I den länsgemensamma handlingsplanen för barn och unga finns utvecklingsaktiviteter i samverkan 

med brukare och anhöriga på sidan 3 under rubrikerna Suicidprevention samt Föräldrastöd och på 

sidan 4 under rubriken Delaktighet. 
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Stockholm 
Plan för utvecklad brukarsamverkan 
Återfinns i handlingsplanen på sid 12 

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Patient-, brukar- och anhörigföreningarna i SLL.  

Mål En gemensam målbild som gäller på system-, verksamhets- 
och individnivå. 

 

Aktivitet Kartläggning av hur brukarsamverkan ser ut i kommunerna 
och landstinget i hela länet samt framtagande av en plan för 
fortsatt inflytandearbete. Samt att samverka och fånga upp 
kunskap från övriga föreningar. 

 

 

Exempel 2  Kommentar 

Målgrupp Målgruppen är personer med egen erfarenhet av psykisk 
ohälsa. Både dem som utbildas till att hålla i studiecirklarna 
samt de som ska gå dem har alla egen erfarenhet av psykisk 
ohälsa. 

 

Mål Målet är att öka kunskapen om hälsosamma levnadsvanor 
hos personer med psykisk ohälsa i Stockholms län. Att 
personerna som går studiecirklarna ska få verktyg att skapa 
bättre mående hos sig själva. 

 

Aktivitet 1. Utbildning av cirkelledare med erfarenhet av egen 
psykisk ohälsa.  

2. Studiecirklar med 10 träffar x 3 timmar åt gången. 
3. Uppföljning. 

 

 

Hur har medlen fördelats eller intecknats? 

 En gemensam målbild som gäller på system-, verksamhets- och individnivå./Kartläggning av 

hur brukarsamverkan/400 000:- 

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Nej 

Om nej, ange ej förbrukade eller intecknade stimulansmedel 
1600000 
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Sörmland 
Plan för utvecklad brukarsamverkan 
Vi saknar hänvisning till var detta beskrivs. Frågan berörs översiktligt på sid 19. 

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Brukare och dess närstående  

Mål Ökat inflytande för brukare/närstående samt bättre 
samverkan och delaktighet 

 

Aktivitet Vi kommer att hålla i tre olika seminarium som Mårten 
Jansson från NSPH leder i tre olika städer (Katrineholm, 
Nyköping, Eskilstuna). 

 

 

Hur har medlen fördelats eller intecknats? 

 Förbättra samverkan/delaktigheten för att våra brukare känner sig mer inkluderade av 

utvecklingen av vården/Brukarseminarium/500 000:- 

 Informationsskärmar/Förbättra information till patiener/anhöriga/300 000:- 

 Bemötandeutbildning/Ökad delaktighet för patienter och anhöriga/200 000:- 

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Ja 
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Uppsala 
Plan för utvecklad brukarsamverkan 
Återfinns i handlingsplanen på sid 13 

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Både brukare inom vården och brukarrepresentanter vid 
utvecklings och organisationsarbete. 

 

Mål Länet arbetar målinriktat med personcentrerat arbetssätt, 
inflytande och delaktighet. 

 

Aktivitet Handlingsplan för personcentrerat arbetssätt med inflytande 
och delaktighet utarbetas. 

 

 

Exempel   Kommentar 

Målgrupp HBTQ-personer  

Mål Uppsalas första hbtq-psykologmottagning startas 2018 
(Sveriges första och enda) 

 

Aktivitet Att möjliggöra för RFSL i Uppsala län att starta upp och driva 
Sveriges första HBTQ-psykologmottagning och att anställa 
administratör till kansliet för att möjliggöra för styrelsen att 
bedriva styrelseverksamhet och fler samtalsgrupper. 

 

 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Efterlevande kring suicid  

Mål Underlätta för SPES att bedriva sin verksamhet med 
samtalsgrupper för efterlevande vid suicid. 

 

Aktivitet Att bistå SPES med hyra för ändamålsenliga lokaler och 
kostnader för drift av verksamheten (ideell verksamhet) 

 

 

Hur har medlen fördelats eller intecknats? 

 Brukarrevisionsbyrån genomför fem kostnadsfria revisioner under 

året/Brukarrevisioner/250 000:- 

 Förstärkt brukarinflytande på organisatorisk nivå/Forum för brukarinflytande ingår i länets 

tjänstemannaladeningsmöten och på Regional/kommunal ledningsnivå/250 000:- 

 SPES/Efterlevandestöd/30 000:- 

 Förstärkt hbtq-verksamhet/medel till RFSL/310 000:- 

 Samordning av brukardelaktighetsfrågor/Samordning av frågor och drivande av ärenden 

kring brukardelaktighet/160 000:- 

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Ja 
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Värmland 
Plan för utvecklad brukarsamverkan 
Återfinns i handlingsplanen på sid 17-19. 

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Under år 2019 ska en särskild handlingsplan tas fram för att 
påverkansmöjligheter för brukare och närstående. 

 

Mål Ovan nämnda handlingsplan ska vara färdig senast 2019 12 
31 

 

Aktivitet Arbetsgrupp med bred representation  

 

Exempel 2  Kommentar 

Målgrupp Medarbetare med brukarerfarenhet, denna verksamhet har 
utökats under 2018 och utvecklingsarbetet för att fördjupa 
arbetet ska ske fortlöpande under 2019. 

 

Mål Fördjupade kontakter mellan anställda med 
brukarerfarenhet och patienteter samt deras närstående. 

 

Aktivitet Samtal i grupp med patienter och närstående, individuella 
kontakter, ökad tillgänglighet i den lokal som finns för 
ändamålet. 

 

 

Exempel 3  Kommentar 

Målgrupp Utveckling av IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap)  

Mål Genom IOP möjliggöra för idéburen sektor att arbeta mer 
aktivt för personer med nedsatt psykisk hälsa. 

 

Aktivitet Aktiviteter ska utformas i samråd med idéburen sektor.  

 

Hur har medlen fördelats eller intecknats? 

 Öka påverkansmöjligheter för brukare och närstående/Enligt aktiviteter på föregående 

sida/1 000 000:- 

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Ja 

Har ni några övriga kommentarer eller förtydliganden? (1000 tecken) 
Se särskilt dokument från Funktionsrätt Värmland. 
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Västerbotten 
Plan för utvecklad brukarsamverkan 
Återfinns i handlingsplanen på sid 11 

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Kompetensförstärkning av personer med egen 
erfarenhet vid två verksamheter vid 
Psykiatricentrum samt implementeringsstöd till två 
av Psykiatricentrums enheter. 

 

Mål Kompetenshöjning vid kliniken genom att anställa 
Peer support inom Psykiatricentrum. Ökad 
brukarmedverkan - erfarenhet i arbetet vid två 
verksamheter. 

 

Aktivitet Förberedelse för införande av Peer Support i 
Västerbotten i samarbete med psykiatrin och 
kommuner i Västernorrland. Psykiatricentrum har 
inhämtat information via nätet, information från 
NSPH genom utbildningstillfällen och information 
från utbildare i Peer support. Psykiatricentrum har 
skapat utrymme på kliniken för två Peer support. 
Anställningsform m.m. kommer att fastställas. 
Patient- och anhörigföreningen Hjärnkoll 
Västerbotten har delgetts information, deltagit vid 
gemensamt videomöte samt kommer att delta vid 
utbildningstillfälle under hösten. Utbildningsinsatser 
till Peer support planeras. Stödfunktioner vid 
arbetsplatserna samt av Hjärnkoll kommer att 
diskuteras fortsatt. 

 

 

Exempel 2  Kommentar 

Målgrupp Brukare vid en dagverksamhet vid Psykiatricentrum 
Umeå. 

 

Mål Brukarrevision ska genomföras vid en verksamhet 
inom Psykiatricentrum för att fånga deltagande 
brukares upplevelse och synpunkter kring 
verksamhet och behov. Utvärdering av 
verksamheten. 

 

Aktivitet Förberedelse av insatsen tillsammans med utbildade 
brukarrevisorer. Revisionen har påbörjats och 
kommer att följas i samverkan med Hjärnkoll 
Västerbotten. 
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Exempel 3  Kommentar 

Målgrupp Hjärnkoll samt verksamhetsledning vid 
Psykiatricentrum. 
Hjärnkoll och dess brukarorganisationer. 

 

Mål Etablera en tydlig hållbar övergripande 
samverkansstruktur mellan Hjärnkoll och 
Psykiatricentrum. 
Inkludera och utbilda fler brukare för olika uppdrag 
inom ramen för samverkan. 

 

Aktivitet Förberedande möten har hållits för att sondera 
möjliga former för formaliserad samverkan. Beslut 
har fattats om att etablera en styrgrupp med mandat 
att fatta beslut och en beredningsgrupp som bereder 
ärenden till styrgruppen. Fortsatt arbete kommer att 
göras kring strukturer, former, målformuleringar på 
kort och lång sikt. 
 
Diskussion förs kring brukarorganisationernas behov 
av ekonomiska resurser för att kunna inkludera fler 
brukare för samverkansuppdrag, utbilda och 
samordna egen verksamhet för att fler ska kunna 
delta i samverkansuppdrag och också kontinuerligt 
kunna återkoppla till sin organisation och till 
Hjärnkoll.   
Brukarorganisationerna behöver reella 
förutsättningar att bygga sina verksamheter liksom 
den samordnande funktionen inom ramen för 
föreningen Hjärnkoll. En förutsättning för att 
inkludera fler brukare för olika uppdrag är att det 
finns ett regelverk som reglerar den ekonomiska 
ersättning som erbjuds vid olika typer av uppdrag. 
Flera brukarrepresentanter är yrkesverksamma och 
måste ta ledigt från sitt arbete. Man kan inte 
förutsätta att samverkan i huvudsak ska ske på 
kvällstid. 

 

 

Hur har medlen fördelats eller intecknats? 

 Brukarrevision vid en verksamhet inom Psykiatricentrum för att fånga deltagande brukares 

upplevelse och synpunkter kring verksamhet och behov. Utvärdering av 

verksamhet./Brukarrevision/90 000:- 

 Peer support/Kompetenshöjning genom att anställa Peer support vid Psykiatricentrum. 

Brukarmedverkan - erfarenhet i arbetet vid två verksamheter./310 000:- 

 Stöd till föreningen Hjärnkoll för samverkansaktiviteter med Psykiatricentrum/varav 

ledningsstöd för uppbyggnad av samverkansstruktur, innefattar utbildning, 

informationsmaterial m.m. (200 tkr), Peer support i samverkan, utbildning och 

implementering (200 tkr), brukarrevision (25 tkr), deltagande i referensgrupper för Vård- och 

insatsprogram (25 tkr)/450 000:- 
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 Samordning av insatserna/Administrativa kostnader/150 000:- 

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Ja 

Har ni några övriga kommentarer eller förtydliganden? (1000 tecken) 

 Fråga 1a: Se även s. 8 i den länsgemensamma analys- och handlingsplanen gällande 

brukarmedverkan.  

 Se även s. 23 i Västerbottens läns landstings egna analys- och handlingsplan. 

 Västerbottens läns landsting har under våren genomfört överläggningar med Funktionsrätt 

Västerbotten och Region Västerbotten. Man har fastslagit en politisk samverkansstruktur och 

även en struktur för samverkan på verksamhetsnivå. Psykiatricentrum Västerbotten 

samverkar med patient- och anhörigrådet, föreningen Hjärnkoll. 
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Västernorrland 
Plan för utvecklad brukarsamverkan 
Ska enligt uppgift finnas på sidan 2 i handlingsplanen men det verkar inte stämma med den 

handlingsplan som vi haft tillgång till. 

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Under året har Brukarrådet i Västernorrland bildat en ideell 
förening. De organisationer som ingår i föreningen är: 
Attention-Västernorrland, Autism & Aspergerföreningen 
Västernorrland, Föreningen Balans Västernorrland, IOGT-
NTO, Föreningen Blå bandet, IPF Härnösand, Organiserade 
Aspergare Västernorrland, UBUNTU Sundsvall, RSMH 
Västernorrland 

 

Mål Målet är att samordna organisationerna för att skapa bättre 
förutsättningar för brukarinflytande. 

 

Aktivitet Komma igång med regelbundna möten.  

 

Exempel 2  Kommentar 

Målgrupp Patienter inom vuxenpsykiatrin som behöver stöd av person 
med egen erfarenhet. 

 

Mål Etablera professionella kamratstödjare (peer support) en ny 
yrkesroll inom psykiatrin i Västernorrland. 

 

Aktivitet Anställa peer support inom vuxenpsykiatrin. Brukarrådet ska 
bilda stöd till personerna som anställs som peer support. 

 

 

Exempel 3  Kommentar 

Målgrupp Psykiatriska verksamheter som vill göra en brukarrevision.  

Mål Genomföra brukarrevisioner inom vuxenpsykiatrin och BUP 
under 2019. 

 

Aktivitet Utbilda brukarrevisorer. Sedan tidigare finns ett antal 
brukarrevisorer men dessa behöver uppdatering och nya 
behöver utbildas. 

 

 

Hur har medlen fördelats eller intecknats? 

 Utgöra stöd för peer support, ha utbildade revisorer, utgöra en organiserad 
samverkanspart/Bilda ekonomisk förening som samverkar med psykiatri, primärvård och 
habilitering, utbilda inför peer support samt utbilda revisorer/1 000 000:- 

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Ja 
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Västmanland 
Plan för utvecklad brukarsamverkan 
Återfinns i 

 Analys och handlingsplan Vuxna: sid 6, 7, 9 och 11 

 Analys och handlingsplan Barn o unga: sid 5, 7, 9 och 10 

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Brukare, anhöriga och berörda i Västmanland d.v.s. 
kommunerna, regionen och länsstyrelsen 

 

Mål Att ta fram ett underlag till en handlingsplan för att förbättra 
brukarsamverkan, denna ska ligga till grund för det fortsatta 
arbetet 2019 

 

Aktivitet Kartlägga nuläge avseende brukarsamverkan och föreslå 
aktiviteter till förbättringar genom intervjuer och enkäter med 
berörda aktörer. 

 

 

Hur har medlen fördelats eller intecknats? 

 Att ta fram ett underlag till en handlingsplan till förbättrad brukarsamverkan som skall ligga 

till grund för det fortsatta arbetet 2019/Kartläggning brukarsamverkan/240 000:- 

 Samordningsfunktion/ verksamhetsstöd till NSPH-V som bl.a. ska samordna och sprida 

kunskap om psykisk hälsa och missbruk och beroendevård/Utveckla delaktighet och 

inflytande/500 000:- 

 Arvode till brukarrepresentanter för deltagande i möten med kommunerna och 

regionen/Möjliggöra medverkan och delaktighet/100 000:- 

 Föreläsningar, workshop/Information och öka delaktighet/100 000:- 

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Ja 
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Västra Götaland 
Plan för utvecklad brukarsamverkan 
Återfinns i handlingsplanen på sid 6. 

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Stärka brukarmedverkan i hela Västra Götaland, alla 
målgrupper men främst inom psykisk hälsa området. 

 

Mål Att utveckla och stärka systematisk brukarsamverkan 
regionalt, delregionalt och lokalt. 

 

Aktivitet För att utveckla brukarsamverkan anställs en resurs om 100 
% för vårdsamverkansarenorna i länet samt en resurs om 
100 % för brukarorganisationerna. De ska tillsammans 
utveckla arbetssätt, strukturer och rutiner kring systematisk 
brukarmedverkan med utgångspunkt i bl a den kartläggning 
som gjordes av NSPHiG 2017 som är en kartläggning om 
brukarmedverkan i Västra Götaland. Samverkan ska skapas 
utifrån varje vårdsamverkansarena och de verksamheter och 
föreningar som finns i det geografiska området.  
 
Rollen är inte tänkt att ersätta uppdrag som redan görs på 
regional/delregional nivå, utan att skapa förutsättningar för 
att förstärka det brukarinflytandearbete som redan pågår. 

 

 

Hur har medlen fördelats eller intecknats? 
Stärka brukarmedverkan/Brukarkoordinatorer/2 000 000:- 

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Ja 
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Örebro 
Plan för utvecklad brukarsamverkan 
Ska enligt uppgift finnas i handlingsplanen på sid 4 men har inte vi hittat.  

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Civilsamhället i de västra länsdelarna, Karlskoga kommun 
och Region Örebro län. Brukare, patienter och personal. 

 

Mål I västra länsdelen finns en paraplyorganisation som heter 
Möckelnföreningarna.  
Möckelnföreningarna är en paraplyorganisation för den 
ideella sektorn i Karlskoga och Degerfors kommuner. 
Möckelnföreningarna bildades den 10 oktober 2013. 
Föreningar som drivs demokratiskt och värnar om alla 
människors lika värde är välkomna som medlemmar i 
Möckelnföreningarna. Region Örebro län och 
Möckelnföreningarna har efter en tids samverkansarbete 
(Möckelnföreningarna består av 13 föreningar som arbetar 
inom det sociala området) sett att samverkan mellan viktiga 
ideella organisationer och Region Örebro län behöver 
förbättras. Därför har det startats en "Synergiverkstad" med 
målet att förbättra samverkan. En enklare kontakt med det 
offentliga för ideella organisationerna och för det offentliga 
en möjlighet att få in synpunkter från föreningslivet och som 
en kvalitetssäkrings- och förändringsmöjlighet av sin egen 
verksamhet. 

 

Aktivitet Föreningar som ingår i nätverket LISA kommer att kunna 
anmäla ärenden/problem till ”synergiverkstan”. Där kommer 
föreningen träffa representanter från såväl regionen som 
kommunen och lägga fram ärenden/problem de upplever 
finns i samverkan med det offentliga. Regionens och 
kommunens representanter kommer sedan få i uppdrag att 
svara på ärendet och förhoppningsvis hitta en lösning. För 
föreningar blir ”synergiverkstaden” en väg att få kontakt 
med det offentliga och framföra ärenden och önskemål till 
förbättringar. För det offentliga innebär ”synergiverkstaden” 
en möjlighet att få in synpunkter från föreningslivet och som 
en kvalitetssäkrings- och förändringsmöjlighet av sin egen 
verksamhet. Arbetet med synergiverkstaden har nyligen 
startats upp men förväntas bli en bra möjlighet till 
samverkan mellan regionen, kommunen och civilsamhället. 
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Exempel 2  Kommentar 

Målgrupp NSPH, patienter inom heldygnsvård, personal som arbetar i 
heldygnsvård. 

 

Mål Att genom rapporter och forskning undersöka om peer support 
är något som psykiatrin i Region Örebro län ska prova, utbilda 
peer supporters och anställa två personer på varsin 
halvtidstjänst i psykiatrisk slutenvård 

 

Aktivitet Under 2017 pågick ett arbete för att utreda om peer support 
vore något som skulle kunna testas i psykiatrin i Region Örebro 
län. Det bildades en grupp bestående av personal från olika 
delar av psykiatrin och representanter från psykiatrin. Gruppen 
diskuterade hur peer supporterns arbete i psykiatrin skulle 
kunna se ut, fördelar och nackdelar med peer support, hur en 
ev. implementering av peer support skulle kunna se ut. 
Samtidigt skrev två personer från psykiatrins ledningsstöd en 
rapport om hur peer support skulle kunna implementeras i 
psykiatrin i Region Örebro län. I rapporten togs hänsyn till 
arbetsgruppens åsikter, dessutom togs material med från 
rapporter och forskning om peer support. Den färdiga 
rapporten skickades sedan till politiker som stödde psykiatrin i 
att prova peer support. Därför bestämdes att peer support 
skulle provas på i slutenvården i psykiatrin i Region Örebro län. 
Allt arbete görs i samarbete med NSPH. I Örebro län finns två 
personer som är utbildade instruktörer för peer supportrar, de 
ansvarar för utbildningen av peer supporters. Utbildningen 
pågår under 2018 mellan vecka 40-44. Målet är att ha två 
anställda peer supporters från och med december 2018. 

 

 

Hur har medlen fördelats eller intecknats? 

 Öka brukarnas delaktighet och inflytande i psykiatrin./BRUKARRÅD. Kostnader i samband 

med brukarråd, här ingår både arvoden, reseersättning, personalkostnader etc./100 000:- 

 PEER SUPPORT: Psykiatrin betalar för utbildning av peer supporters samt anställning av två 

peer supportrar i psykiatrins slutenvård./Utbildning och anställning av peer 

supportrar/240 000:- 

 BRUKARREVISION/Ökat inflytande från patienter och brukare/100 000:- 

 UTBILDNING AV BRUKARE TILL MHFA FÖRSTA HJÄLPARE: Region Örebro län och flera 

kommuner utbildar brukare till första hjälpare, MHFA./Ökat inflytande och ökad kunskap om 

att förebygga psykisk ohälsa och suicid hos brukarorganisationer. Ökad kunskap om övriga 

medverkande deltagares organisationer och arbetsuppgifter./60 000:- 

 BRUKARKOORDINATOR i psykiatrin: Tjänst som brukarkoordinator som arbetar för att 

samordna brukarorganisationernas och psykiatrins arbete. Och som också arbetar för att öka 

inflytande för brukare/patienter etc./Ökat inflytande för brukare,/400 000:- 

 UTÖKAD TJÄNST FÖR anhörigkonsulent för samordning av NSPH, 25 %/Ökat inflytande för 

NSPH, ökade förutsättningar för att kunna arbeta mot brukarföreningarnas mål./100 000:- 

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Ja 
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Har ni några övriga kommentarer eller förtydliganden? 
Brukarmedverkan finns med på flera ställen i handlingsplanen (går dock bara att skriva en sida i 

enkäten). I matrisen finns flera aktiviteter där brukarmedverkan är prioriterat, och även där 

aktiviteterna kräver brukarmedverkan och/eller är ett resultat av brukarmedverkan. Vad gäller 

brukarmedverkan lokalt får man titta i de lokala handlingsplanerna. De lokala handlingsplanerna 

bifogas i enkät 1. 
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Östergötland 
Plan för utvecklad brukarsamverkan 
Återfinns i handlingsplanen på sid 7. 

Genomförda aktiviteter 2018 

Exempel 1  Kommentar 

Målgrupp Almänheten  

Mål Minska stigmatisering av psykisk ohälsa  

Aktivitet Regionen, kommunerna och NSPH har tillsammans 
uppmärksammat World Mental Health Day. 

 

 

Exempel 2  Kommentar 

Målgrupp Brukarorganisationerna, kommunerna och regionen  

Mål Tydliggöra befintlig brukarmedverkan på olika nivåer.  

Aktivitet Kartläggning.  

 

Hur har medlen fördelats eller intecknats? 

 Stöd till verksamheterna/Bidrag till brukarorganisationer/1 126 234:- 

 Minskad stigmatisering/Uppmärksammat World Mental Health Day/50 000:- 

Är samtliga stimulansmedel förbrukade eller intecknade? 
Ja 


