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VAD PLANERAS: 

I årets psykiatriplanen beskrivs vikten om att finna samverkansformer med brukarorganisationerna. 

Citat rubrik. Enskildas delaktighet och rättigheter- fokusområde 3 

På verksamhetsnivå finns möjlighet att genom dialog och samverkan med patient- brukar- och 
anhörigorganisationer ta tillvara brukarens unika inifrånperspektiv i kompetens- och 
verksamhetsutveckling.  

I länet finns brukarföreningen Hjärnkoll (bildad mars 2015) som samarbetspart och aktör i länet för 
ökat inflytande och rätten till delaktighet för personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning och 
deras anhöriga. Hjärnkoll består av sex olika patient-, anhörig- och brukarföreningar samt tre 
enskilda medlemsgrupper, och är länstäckande (www.hjarnkollvasterbotten.se ). 

Bildandet av Patientråd i Västerbotten inom Psykiatrisk vård blir en resurs i utvecklingsarbetet.  

Inom Cancercentrum har man sedan många år tillbaka ett väl fungerande patientråd. Det 
patientrådet huvudsakliga uppgift har varit att få kortare väntetider i vården. Resultatet har blivit -
mera sammanhållen vårdprocess kring patienten - som patient upplever man att man får bättre 
information och blir mera delaktig. Motor i detta arbete har varit Göran Hugosson m.fl. NUS. 

SYFTE/MÅL: 

I psykiatriplanen för 2019 antogs fyra övergripande aktiviteter för 2019. Punkt nr 4 var  

Att genomföra en analys av strukturer och former för samverkan med brukarorganisationen Hjärnkoll 
och andra brukarorganisationer.  

Analysen bör omfatta både övergripande nivå för länet och lokal verksamhetsnivå och även innehålla 
en översyn av ekonomiska förutsättningar för de som representerar föreningarna 

 

Hjärnkoll Västerbotten vill inom psykiatrin i Västerbotten påbörja ett arbete 

Fas 1: bilda ett patient-brukare- och anhörigråd för specialistsjukvården under år 2020    

Fas 2: utveckla patient-brukare- och anhörigråd att täcka övriga delar regionen år 2021 

Fas 3: Involverar arbetet i RPO och samverkans och delaktighetsarbetet under 2021 

 

Det kommer att göras en uppföljning av fas 1 innan arbete med Fas 2 påbörjas detsamma gäller 
innan arbetet med fas 3 påbörjas. 

Arbetet kommer även innefatta möjligheter att bedriva mycket av formerna för delaktighet och 
inflytande med hjälp av digital teknik. Vad kan den göra? Och vilka krav bör vi ställa på den? 

  



 

Utvecklingsområden som vi ser det: 

• involvera föreningar eller grupper av patienter, brukare och anhöriga i utvecklingen på de områden 
som prioriteras i handlingsplanen. Hur kan de systematiskt bidra med mer kunskap om läget eller 
idéer om hur utforma arbetet på ändamålsenligt sätt? 

 • förenkla för enskilda att lämna synpunkter på det stöd man (själv eller sin närstående) får och hur 
man t.ex. upplever att man blir delaktig i utformningen av sina insatser  

• skapa större engagemang bland enskilda att vilja dela med sig av sina synpunkter och erfarenheter  

• låta de enskildas upplevelser samt gruppers och föreningars synpunkter ingå i de underlag som 
tjänstemän och politiker fattar beslut utifrån 

Målen blir: 

• Forum för samråd – där vi kan enas kring vilka frågor som är angelägna och uppnå något enande 

• Forum samverkan – vilket gör att vi (rådet)  gemensamt kan följa enade aktiviteter och dess syfte  

• Kompetensutveckling av brukarorganisationerna i syfte stärka deras våra roller – utveckla interna 
rutiner för samarbete  

• Kompetensutveckling av verksamhetsnivå som på ”golvet” nivå när det gäller vårdgivarna – rådet 
kan lämnar synpunkter på rutiner, uppdrag, pågående aktiviteter – rådet kan lämna synpunkter 
vårdplaneringar, genomföranden och uppföljningar – rådet kan lämna synpunkter på redovisningar, 
enkäter mm. Patienterna tycker inte alltid det vårdpersonalen tror. Patientrådets budskap kan 
användas i utbildningar och informationer till och för vårdpersonal. 

• Identifiera gemensamma områden där utveckling av enskilda patienter och anhörigas plattform 
måste förbättras. När en form för samarbete och dialog någorlunda etablerats i patientrådet ”kalla 
detta för en plattform”. Man har gemensamt hittat ett antal punkter som är syftesbärande (ex 
minska köerna till psykiatrivården).  Utifrån och in ”perspektiv” gör att man kan tänka nytt och våga 
vara konstruktiva. 

• Hur kan vår unika kompetens tillföra mervärden för vården? Kan det leda till mera kreativt sätt att 
arbeta i team och i vården? 

• Går det att hitta delar där(vi) Hjärnkoll genom avtal tar på (oss) sig genomföra aktiviteter – 
utbildningar i vården – brukarrevisioner enligt våra önskemål – återkommande löpande uppföljningar 
av patienters vårdbedömningar. Vi har en unik kunskap när det gäller hela människan. Rådets roll kan 
här bli att effektuera uppföljningar och utvärderingar av genomförda aktiviteter i avtal. 

AKTÖRER/VERKSAMHETER: 

Under fas 1 är det i första hand psykiatrin och dess specialistvård inom regionen som vi avser 
utveckla former för samverkan. Under arbetet kommer vi använda oss av erfarenheterna från 
Cancervården (SVF) och dess patient-brukare- och anhörigråd. 

De aktörer som kommer att beröras är första hand: 

• specialistvården inom psykiatrin i Umeå, Skellefteå och Södra Lappland - 
verksamhetsnivån 



 • Råd och stöd från patientrådet i Cancervården 

• Funktionsrätt Västerbotten utbildningar, ekonomi- och löneadministration samt 
tillhandahålla teknikplattformar som digitala samtalsrum m h a Videotekniker 

• Samtliga 8 patient-, brukare-, och anhörigföreningar samt våra enskilda patienter 
och ambassadörer 

 • Teknikansvariga i regionen och säkerhetsaspekter måste beskrivas och beaktas 

 • Instruktioner upprättas i handhavandet m m 

 • Studieförbund 

 

Fas 2 startar först under 2021 och kommer att föregås av en utvärdering av fas 1 och föregås av en 
särskild ansökan 

 • Här involveras främst kommunernas socialtjänster  

Fas 3 startar för år 2022 har som huvudmål samverkans former med RPO och kommer föregås av en 
särskild ansökan. 

 • Inriktningen är finna samverkan i regionen Norrland 

EKONOMISK BERÄKNING:  
 
1 Externa tjänster   172 750 
2. Lokalhyra    0 
3. Informationsspridning och marknadsföring 9 000 
4. Inrikes resor   10 000 
5. Utrustning    37 000 
6. Andra verksamhetskostnader  60 000 
7. Kostnad för revisors granskning   4 000 
8 Intäkter som genereras av projektet  0 
Summa 292 750 
 
292 500 som sökes av Hjärnkoll Västerbotten - administreras av föreningen och leds av denna- 
samt ansvarar för avrapportering och uppföljning. 
 
ANNAN SAMTIDIG FINANSIERING FINNS:  

Nej 

UPPFÖLJNING: 

Sker successivt i samband arbetet med att åstadkomma en bra samverkansform som tar höjd för 
framtiden där vi kan införa våra lösningar till fungerande samverkansformer. Avrapportering sker till 
berörda enheter sker i enlighet med önskemål. Förslagsvis Länssamordningsgruppen LSG bör vara ett 
lämpligt forum där återrapporteringen redovisas muntligt och skriftligt. 

PLAN FÖR IMPLEMENTERING: 



En arbetsgrupp bildas som tar fram former till gemensamma samverkansområden som leder till 
ömsesidig nytta för både brukare- anhöriga och patienter samt vården. Brukarrörelsen utser sina 
egna och specialistpsykiatrin egna representanter i fas 1. 
 De personer som utses i arbetsgruppen kommer förmodligen till stor del vara de personer som blir 
stommen i ett interimistisk bildande av patient-brukare och anhörigråd i fas 1.  
 
Fortsättningen i Fas 2 kräver en särskild hantering och ansökan bör ske i vanlig ordning. Detsamma 
gäller för Fas 3. 
KONTAKTPERONER: 
Lena Pettersson Specialistpsykiatrin i Skellefteå,  
Helene Mårtensson Strandberg Specialistpsykiatrin i Södra Lappland  
Sara Oskarsson Hannuksela, Specialistpsykiatrin i Umeå  
Torbjörn Olofsson, Hjärnkoll Västerbotten Lage Grankvist, Hjärnkoll Västerbotten 
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