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1. Inledning 
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. 
 

2. Relation till andra styrdokument 
Förvaltningen har ett flertal styrdokument, men det är ett av dessa som har en närmare relation 
till den här anvisningen. Styrdokumentet ”Arbetsordning för samverkanforum på 
verksamhetsnivå med funktionshinderorganisationer i Västerbottens län 2019 - 2022g” 
reglerar det som är kontinuerligt, repetitivt och sker inom ordinarie arbete. 

 

3. Syfte 
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 

 
 

4. Mål 
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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 (avdelningar/verksamheter och funktioner) som på ”golvet” 
nivå (personal) när det gäller vårdgivare (bilaga Modell för delaktighet) – rådet kan lämna 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. När det gäller erfarenheter från Cancercentrum 
så har det förekommit även nytta för ledningar såväl som den politiska nivån.  
 
•Det blir allt vanligare med nyttjande av modern teknik för möten och träffar. Eftersom Västerbotten är 
det stort län med stora avstånd bör möjlighet till nyttjande av digitala plattformar etableras. Främst 
gäller det samverkan inom/ mellan Umeå, Skellefteå och Lycksele områdena med respektive möten i 
patientrådet. Genom att utveckla lämpliga rutiner samt anskaffning lämplig utrustning, programvaror 
samt med beaktande av säkerhetsmässigt aspekter bör detta kunna göras möjligt. Här avses inte den 
sjukvårdande behandling som idag sker genom ”telemedicin”. Rådets verksamhet kan på detta sätt 
erbjudas även till långväga patienter som annars inte kan eller orkar resa. Dessutom att kunna minska 
resandet både för länets patienter och för personal, vilket är ett viktigt miljötänk. 
 
• Identifiera gemensamma områden där utveckling av enskilda patienter och anhörigas plattform måste 
förbättras. När en form för samarbete och dialog någorlunda etablerats i patientrådet ”kan kallas för en 
plattform för enskilda patienter och personal”. 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 som att nya team bildas och i vården blir mera personcentrerad, nära vård mm? 
 
• Går det att hitta delar där Hjärnkoll genom avtal tar på 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. 
. 

 

5. Avgränsning 
Fas 1 kommer att gälla som begränsning i enlighet med uppdragetsdirektiv vilket i första hand gäller 
psykiatrin och dess specialistvård inom regionen utveckla former för samverkan. Under arbetet kommer 
erfarenheterna från Cancervården (SVF) och dess patient-brukare- och anhörigråd undersökas. 
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6. Uppdrag 
Uppdraget Patientråd ligger inom ramen för den övergripande viljeinriktningen. Den speglas i 
den bakomliggande psykiatriplanen för Västerbotten. 
 

 
6.1 Uppdragsstyrning 

 
Uppdraget genomförs i enlighet med följande begränsningar i enlighet med uppdragetsdirektiv 
Under år 2020 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 hitta samverkansformer med RPO och kommer föregås av 
en särskild ansökan. 
• Inriktningen är finna samverkan i regionen Norrland 
 
 

6.2 Uppdragsledning faser 

6.2.1 Uppdragsanalys och planering 

Hjärnkoll har analyserar uppdraget. Eventuell arbetsgrupp tillsätts efter dialog med beställaren 
och berörda resursägare. Uppdragets aktiviteter har planerats utifrån karaktären på uppdraget, så 
som intressentanalys, kommunikationsplan, riskanalys, lönsamhetsanalys, med flera.  

 
Förutsättning fas1 
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. 
Arbetsgruppen (5-8 personer) träffas vid ca 10 heldagar och 15 halvdagar i olika konstellationer för 
utveckling och införande av patientråd under fas 1. Beräknad tid för utveckling införande samt 
uppföljning är ca 1 år. Detta bildar den största utgiftsposten i ansökan under EXTERNA TJÄNSTER. 
 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. 

6.2.2 Budget 
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Kostnaderna för arbetet med bildandet av ett patientråd har godkänts enligt nedan. Detta har 
sedermera godkänts av LSG i september 2020.  
 

Budget projekt Patientråd 
Fas 1 Budget 
Externa tjänster 160 000 
Informationsspridning 9000 
Inrikes resor 100 00 
Utrustning 37 000 
Andra verksamheter 30 000 
Revisors granskning 4000 
Totalt 250 000 

 
Bildandet av en arbetsgrupp och en första uppstart skedde internt brukarorganisationerna i början 
av december 2020 och arbetsgruppens första träff 7 januari 2021 
 

6.2.3 Uppdragskontroll och överlämning 

Hjärnkoll ansvarar för uppdragets genomförande och kvalitet När uppdraget är genomfört 
avvecklas arbetsgrupp och arbetet utvärderas för att kunna ta med erfarenheter i kommande 
uppdrag. Överlämning av uppdraget sker tillsammans med en slutrapport när leveransen 
motsvarar uppdragets mål. 
LSG ansvarar för att slutrapporten och ärendet avslutas. 

 
 

6.2.4 Uppdragets roller 
 

6.2.5 Läns Samordningsgruppen (LSG) är beställaren 
LSG är beställaren och har startat uppdraget ”bildandet av ett patientråd”. Beställaren styr och 
har det övergripande ansvaret för uppdraget, Hjärnkoll har tilldelats uppdraget och erhållit en 
budget. LSG godkänner uppdragets slutrapport och ansvarar för att det arkiveras på rätt sätt. 
Beställaren ansvarar för att långsiktigt följa upp effektmål från direktivet samt 
rekommendationer och framtida idéer från slutrapporten. 

 
 

6.2.6 Uppdragsledare är Hjärnkoll 
Hjärnkoll leder arbetet och ser till att målet med uppdraget uppnås. Kallar till avstämningsmöte 
med beställaren. 

 
 

7. Projekt 
Projekt är arbete som är unikt och avgränsat i tid och omfattning. Tiden är maximerad till 1 år 
från start. Arbetet är resurs- och kostnadsplanerat med tydlig målsättning. Projekt kan behöva 
komplex samordning och organisation. Arbetsmetodiken kan anpassas efter projektets 
omfattning. Projekt som startas ska ligga inom ramen för den övergripande viljeinriktningen. 

 
 

7.1 Projektstyrning 
LSG har initierar projektet genom ett skriftligt godkännande till ansökan inskickad av Hjärnkoll 
som definierar vad som ska utföras, och när arbetet ska vara klart och vad det får kosta. Efter 
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beslut om uppstart har en arbetsgrupp bildats med representanter 3 st från 
brukarorganisationerna och 2 st från professionen. Dessa har erhållit en uppdragsbeskrivning 
med syfte att uppnå en gemensam förståelse för innebörden i uppdraget. 
 

7.1.1 Arbetsgruppen är: 
• Jan Sundström, Utvecklare Psykiatrin, Skellefteå, (arbetsgruppen, utgår februari 2021)  
• Anna Fällman, Utvecklare Psykiatrin, Skellefteå, (arbetsgruppen, från februari 2021) 
• Helena Lindström Utvecklare Psykiatrin Umeå, (arbetsgruppen) 
• Max Malm, Hjärnkoll Västerbotten, (arbetsgruppen) 
• Lage Grankvist, Hjärnkoll Västerbotten, (arbetsgruppen) 
• Mats Arndtzén, Hjärnkoll Västerbotten, (arbetsgruppen) 

 
• Torbjörn Olofsson, Hjärnkoll Västerbotten, (Sammankallande arbetsgruppen) 

  

7.1.2 Styrgruppen är 
Styrgruppen är den gruppering som står bakom ansökan till LSG och består av följande personer. Den 
som leder styrgruppen är Lena Petterson. 

• Sara Hannuksela Specialistpsykiatrin i Umeå,  
• Lena Pettersson Specialistpsykiatrin i Skellefteå,  
• Helene Mårtensson Strandberg Specialistpsykiatrin i Södra Lappland,  
• Torbjörn Olofsson, Hjärnkoll Västerbotten,  
• Lage Grankvist, Hjärnkoll Västerbotten,  
• Birgitta Johansson, Hjärnkoll Västerbotten, 
• Britt Mari Malm, Hjärnkoll Västerbotten,   

 
  
 Sammankallande lämnar statusrapporter till styrgruppen  

 
Styrgruppens ansvar beslutar i följande punkter om att projektet ska: 

• Fortsätta enligt fastställd plan 
• Ändras avseende omfattning eller förutsättningar utifrån projektdirektivet 
• Parkeras/Läggas/ned 

 

7.2 Läns samverkansgruppen 

7.2.1 Rapport till LSG i början jan 2021 
 
Patientråd- efter ett besked i mitten av september av LSG så har arbetet med att bemanna och bildandet 
av en arbetsgrupp genomförts. Administrativa rutiner tagits fram och avtal har slutits. Uppstart med 
anlitande NSPH om hur brukar- patient- och anhöriginflytande har initierats och hur det kan kravställas 
och genomföras. Arbetet fortsätter nu i början av januari 2021 för att klarlägga arbetsgruppens uppdrag 
samt stämma av detta via ett internt överenskommelsedokument. Därefter påbörjas det direkta arbetet 
med att finna former för delaktighets skapande förutsättningar, utbildningar mm. Tidplanen är att vara 
klar med uppdraget innan juni månad 2021 och en slutrapport till LSG i mitten av augusti. 
 

 
7.3 Arbetsgruppen startar sitt analysarbete 

 

7.3.1 Minnesanteckningar från träff med arbetsgruppen 20-12-03 
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Tid: 20-12-03,  kl 16.00-18.00 
Plats: Video 
Närvarande:  Jan Sundström, Utvecklare Psykiatrin, Skellefteå, (arbetsgruppen) 

Helena Lindström Utvecklare Psykiatrin Umeå, (arbetsgruppen) 
Max Malm, Hjärnkoll Västerbotten, (arbetsgruppen) 
Lage Grankvist, Hjärnkoll Västerbotten, (arbetsgruppen) 
Mats Arndtzén, Hjärnkoll Västerbotten, (arbetsgruppen) 
Mårten Jansson, NSPH (inbjuden föreläsare för dagen) 
Torbjörn Olofsson, Hjärnkoll Västerbotten, (Sammankallande) 

 
Presentation 
Då detta är första träffen som gruppen ses samlad så inleds den med att var och en presenterar sig.  
Lage Grankvist fick tyvärr problem med sin uppkoppling och lämnade mötet efter en stund. 
 
Delaktighet 
Mårten J föreläser i dialogform om vikten av ökad brukare, -patient-, och anhörigdelaktighet (BPA) i 
vården.  Gruppen deltar i en dialog där olika perspektiv och behov analyseras samt möjliga vägar 
identifieras som kan ge förbättringar till ökad delaktighet, se klickbar Presentation. Mårten har i 
efterhand skickat följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=0JET9HVM-b4 . Det är en 11 
minuter lång film (tyvärr lite suddig) där han beskriver de olika nivåerna och behovet av att skapa 
jämvikt mellan de olika parterna som ska dela på inflytandet. 
 
Minnesanteckningar träff 20-11-28 
Noterar att BPA träffats 20-11-28 och kort genomgång av anteckningarna föredrogs av Torbjörn, länk 
Minnesanteckningar 201128 
 
Överenskommelse dokument 
Inför nästa träff, 7 januari kl. 15.00 -17.00 skickar Torbjörn ut ett överenskommelsedokument till 
arbetsgruppen, Länk Överenskommelsedokument (word), Överenskommelsedokument (PDF) 
 
Nästa träff 
Helena lovade att boka nästa träff med arbetsgruppen 7 januari kl 15.00 – 17.00 via Teams – under 
förutsättning att hon får deltagarnas mailadresser. Torbjörn lovade att skicka dessa till Helena. 

• Minnesanteckningar 
• Genomgång av överenskommelsedokument 
• Framtida arbete 

 
Vid anteckningarna  
Torbjörn Olofsson 
Mårten Jansson dok- länkar i 
dokumentet 
 
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
 

7.3.2 Minnesanteckningar från träff med arbetsgruppen 21-01-07 
 
Tid: 21-01-07,  kl 15.00-17.00 
Plats: Video 
Närvarande:  Jan Sundström, Utvecklare Psykiatrin, Skellefteå, (arbetsgruppen) 

http://www.hjarnkollvasterbotten.se/site_specific/uploaded_files/media/2020/12/presentation-delaktighet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0JET9HVM-b4
http://www.hjarnkollvasterbotten.se/site_specific/uploaded_files/media/2020/12/minnesateckningar-fran-patienradet-201028.pdf
http://www.hjarnkollvasterbotten.se/site_specific/uploaded_files/media/2020/12/20190429-oeverenskommelse-mall.docx
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Helena Lindström Utvecklare Psykiatrin Umeå, (arbetsgruppen) 
Max Malm, Hjärnkoll Västerbotten, (arbetsgruppen) 
Lage Grankvist, Hjärnkoll Västerbotten, (arbetsgruppen) 
Mats Arndtzén, Hjärnkoll Västerbotten, (arbetsgruppen) 
Torbjörn Olofsson, Hjärnkoll Västerbotten, (Sammankallande) 
 

Övriga funderingar och frågor 
Covid 19 har skapat oro inom vården. Avdelningar har tillfälligt stängts i både Skellefteå och Umeå. Anti-
gen tester pågår för att snabbt kunna påvisa ifall det finns en pågående infektion av covid-19 hos 
personal. I Umeå testas alla som blir inlagda. 
 Det märks en allmän oro överlag. Det verkar som ångesten är mindre nu i höst än i våras. Det finns 
goda förtecken som att handsprit numera är tillgängligt på dom flesta offentliga miljöerna. Tranan i 
Storuman har det lugnat ned sig efter det tidigare utbrottet där.  
Fjällturister verkar inte ta i beaktande gällande rekommendationer från folkhälsomyndigheten vilket 
skapar oro. 
 
Minnesanteckningar träff 20-12-03 
Kort genomgång av anteckningarna föredrogs av Torbjörn. Läggs till handlingarna. 
 
Överenskommelse dokumentet 
Det var endast en som svarat på dokumentet. Efter ingående diskussion där många synpunkter på 
uppgifter framkommer, -syfte och mål för arbetsgruppen, -syfte riktlinjer mål för ett patientråd, - hur 
ser återkopplingarna ut för mottagare i rådet och övriga informationsmottagare, - rutiner måste tas 
fram som blir normativa. Gruppen ser många aktiviteter som måste aktualiseras struktureras varefter 
gruppen går vidare till nästa punkt. 
 
Nästa träff 
Dokument kring begreppen samverkan och samråd där Regionen och funktionshinderrörelsen har 
överenskommelser. Dessa skicka ut till arbetsgruppen inför nästa träff för självstudier. Torbjörn kollar 
upp möjligheten till att erhålla en föreläsning om bl a EU-koden. 

• Minnesanteckningar 
• Genomgång av dokument gällande samverkan, samråd mm 
• Nästa träff 

Förslag på framtida träffar. 
Uppdrag till Torbjörn att komma med ett förslag på framtida träffar som gruppen kan lämna synpunkter 
på.  
 
Vid anteckningarna / Torbjörn 
 
 
 
 
Framtida träffar enligt uppdrag: 
 
Mötesdatum: 2021-02-24 15:00 
Plats: Microsoft Teams-möte 
 
Mötesdatum: 2021-03-24 15:00 
Plats: Microsoft Teams-möte 
 
Mötesdatum: 2021-04-21 15:00 
Plats: Microsoft Teams-möte 
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Mötesdatum: 2021-05-26 15:00 
Plats: Microsoft Teams-möte 
 
Mötesdatum: 2021-06-16 15:00 
Plats: Microsoft Teams-möte 
 
Mötesdatum: 2021-08-25 15:00 
Plats: Microsoft Teams-möte 
 
 
 
 

7.3.3 Minnesanteckningar teknikuppdrag 
  
Tid: 21-02-23---24  
Plats: Video  
Närvarande:  Max Malm, Hjärnkoll Västerbotten, (arbetsgruppen)  

Mats Arndtzén, Hjärnkoll Västerbotten, (arbetsgruppen)  
 
 
Teknikuppdrag  
Notering: Eftersom Mats Arndtzén har problem med Teams så har Max Malm hjälpt honom i omgångar 
under 2 dagar 23–24 februari 2021. Den slutsats man kommit fram till är att den Chrombook som Mats 
har inte lämpar sig för Teams. Troligen kommer detta leda till att Mats måste anskaffa en ny dator. 
Beslut om detta tas efter kontakt med Torbjörn.  
 
 
 
 
Vid anteckningarna  

Torbjörn Olofsson 
 
 
______________________________________________________________________ 

7.3.4 Minnesanteckningar arbetsgruppen 21-02-24 
 

Tid: 21-02-24  kl 15.00-17.00 
Plats: Video 
Närvarande:  Anna Fällman, Utvecklare Psykiatrin, Skellefteå, (arbetsgruppen) 

Helena Lindström Utvecklare Psykiatrin Umeå, (arbetsgruppen) 
Max Malm, Hjärnkoll Västerbotten, (arbetsgruppen)  
Lage Grankvist, Hjärnkoll Västerbotten, (arbetsgruppen) 
Mats Arndtzén, Hjärnkoll Västerbotten, (arbetsgruppen)  
Torbjörn Olofsson, Hjärnkoll Västerbotten, (Sammankallande) 
Martin Vigren , Funktionsrätt Västerbotten, (Föredragande EU-koden) 
 

 
Presentation 
Eftersom vi idag har en ny inbjuden gäst, Martin Vigren Funktionsrätt Västerbotten, så gör vi en 
gemensam runda och presenterar oss. 
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Martin Vikgren ger bakgrunden till regionens överenskommelser när det gäller samverkansformer. Han 
beskriver samverkan mellan civilsamhället och det offentlig (Vi kommer att få hans bildspel). Grunden 
är EU:s riktlinjer från 2009 som bygger på demokratin och rättsstatens grundläggande principer i 
samverkan med civilsamhället. 
Det finns olika nivåer av former från Information till partnerskap. Det är ingen nivå som är viktigare än 
den andra – utan sammanhanget avgör vad som är bäst och viktigast. Hos oss gäller det att definiera 
och välja rätt språkbruk utifrån den form vi samverkar i och om. Notera att HSL anger att man skall 
använda ordet samverkan och Socialtjänstlagen anger ordet samråd. Det kan tyckas anmärkningsvärt 
att dessa båda lagstiftningar icke enas kring en och samma entydiga definition.  

•  
Funktionsrättskonventionen är mycket viktig då den är överställd alla nationers lokala lagstiftningar.  
 
Den regionalutvecklingsstrategin och Agenda 2030 är vidare viktiga och grundläggande värdedokument 
för regionen. 
 
EU-koden definitioner använder sig av fyra nivåer (se bildspel från Martin) 
 
Brukarråd, Patientråd, Anhörigråd, etc- de orden används i olika sammanhang och skall helt enkelt ses 
som ett råd för samverkan. Man kanske hellre skulle kalla det för en samverkansform eller 
samverkansforum. Här återstår en utmaning att tydliggöra och förenkla till det man är van vid. Det 
gäller hitta struktur och ordning - ha mandat att förändra mot målsättning och versioner. Skapa 
utrymmen till öppen attityd, högt till tak och acceptera ett nej. 
 
Helena är representant i de Nationella Program Området schizofreni där det är det viktigt att få med 
alla- där är det blivit en utmaning att skapa samverkan. Helena pekar på viss problematik till samverkan.  
 
 
Minnesanteckningar förgående träff 21-01-27 
Kort genomgång av anteckningarna föredrogs av Torbjörn. Läggs till handlingarna. 
 
 
Behovsinventering  
Den framtagna behovsinventeringen som PBA - organisationer tagit fram - skickas ut till alla i 
arbetsgruppen. Torbjörn ombesörjer. Den får aktualiseras och diskuteras och kompletteras så långt det 
är möjligt vid nästa träff. 
 
Nationell spaning 
För att ytterligare inhämta samverkansformer nationellt så önskar vi att Mårten Jansson NSPH utför en 
nationell spaning. Han har lovat deltaga vid nästa träff 24/3. 
 
Levande dokument 
Gruppen enades om att fortsätta arbetet med hitta en teknisk plattform. Denna skall ge ett utrymmer 
där vi gemensamt kan jobba med dokument. Helena och Max jobbar vidare med frågan. 
 
Anhörigskapsdagen 25/2 
Tyvärr så kunde varken Anna, Helena eller Torbjörn delta imorgon. Cancercentrum presenterar där sitt 
arbete och det är önskemål om att få ta del av de arbete och rutiner som man där bedrivit.  Lage lovar 
att beakta arbetsgruppens intresse där. 
 
Nästa gång 24/3 

• Reflexioner kring Martin Vigren föredragning 24/2 
• Nationella inventeringen av Mårten Jansson 
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• Genomgång av aktiviteter i PBA behovsinventeringen 
• Teknik anpassning för att underlätta det gemensamma arbetet gruppen - Max och Helena 

 
 
Vid anteckningarna 
 
Torbjörn Olofsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martins bilder: 

 

Bild 1 

 

Samverkan mellan 
civilsamhället och 
det offentliga
Patientråd mellan psykiatricentrum i Västerbotten 
och Funktionsrättsrörelsen i Västerbotten. 
2021-02-24

 

 
Bild 2 

 



15  

Lagrum, 
verktyg och 
styrande 
dokument

• EU-koden för inflytande i politiska processer. 
• Metod och verktyg för strukturerade processer. 
• Togs av ministerrådet 2009 och reviderad 2020

• Samverkan och samråd i svensk lagstiftning. 
• Funktionsrättskonventionen 

• Omedelbara åtgärder och progressiv utveckling
• Konform tolkning
• Juridisk trappa

• Arbetsordning för verksamhetsnära samverkan i 
Västerbotten

• Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030

 

 
 

Bild 3 

 

EU-kodens 
Definitioner 

• Fyra nivåer av relation mellan sektorerna som 
saknar inbördes värdering

• Information
• Samråd
• Samverkande diaog
• Parnerskap

• Brukarråd, patientforum, anhörigråd, etc

 

 
Bild 4 
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Demokratin

• Den indirekta demokratin och civilsamhällets roll i 
samhällsbyggnaden. 

• Medborgarnas ägande och ansvarstagande genom 
civilsamhället/idéburen sektor. 

• Västerbottens långa tradition inom 
funktionsrättsområdet

• Funktionsrättsrörelsens interna demokrati och 
varför vi önskar samverka och samråda

 
 

Bild 5 

 

Nycklar för 
att lyckas i 
samverkan

• Struktur och ordning
• Mandat att förändra mot målsättning och vision
• Högt till tak och acceptera ett nej

 

 
Bild 6 
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till oss.
• Funktionsrätt Västerbottens kansli

• info@funktionsrattvasterbotten.se
• 090-70 66 00

• Martin Vikgren, Kanslichef
• martin.vikgren@funktionsrattvasterbotten.se
• 073-056 42 88

• Camilla Björnehall, Kommunikatör
• martin.vikgren@funktionsrattvasterbotten.se
• 073-056 42 88

 

 
_________________________________________________________________ 
 

7.3.5 Minnesanteckningar arbetsgruppen 24 mars 2021 
 

Tid: 21-03-24  kl 15.00-17.00 
Plats: Video 
Närvarande:  Anna Fällman, Utvecklare Psykiatrin, Skellefteå, (arbetsgruppen) 

Helena Lindström Utvecklare Psykiatrin Umeå, (arbetsgruppen) 
Max Malm, Hjärnkoll Västerbotten, (arbetsgruppen)  
Lage Grankvist, Hjärnkoll Västerbotten, (arbetsgruppen) 
Mats Arndtzén, Hjärnkoll Västerbotten, (arbetsgruppen)  
Torbjörn Olofsson, Hjärnkoll Västerbotten, (Sammankallande) 
Mårten Jansson , NSPH utvecklingsledare (inbjuden) 
 

 
Presentation 
Eftersom vi idag har en ny inbjuden gäst, Mårten Jansson, så gör vi en gemensam runda och presenterar 
oss. 
Mårten berättar om sin spaning: 
Spaning över blir Kronoberg, Gävleborg, Värmland, Södermanland: Inledningsvis utgår Mårten från ”Bild 
Mårten Kornoberg.jpg) Högra sidan- Mårten beskriver nyttor på alla nivåer ”upp ifrån ned”  ” ledningar - 
golvet ( personal)” vilket leder till förståelser för varandras verksamheterna. Detta i sin tur medför 
bättre förutsättningar för alla, både personal och ledning – samt ökar motivationen och förbättrar 
miljön. 
  
Vänstra sidan av bilden: Mårten beskriver nyttor för brukar – ”upp ifrån och ned och omvänt” - 
föreningar nedåt till patienter och omvänt.  
Föreningar: får fördel att konkret arbeta med ärenden för att bidra att det blir bättre verksamhet. 
Erfarenheter från brukarna kommer till nytta som sedan går att använda som känns positivt. 
Gruppnivå: Vi som grupp deltar – ex. enkäter är enkelt - viktigt att känna tillhörighet tillsammans 
betydelsefullt för självkänslan. 
Grupp enskilda: Viktigt att jag hela jag är med –själv känner man att man med och delaktig - så att 
insatsen för mig fungerar bättre. Lyssnad och bekräftad - detta kan vi skala upp till gruppnivå. 
  
Brukardelaktighet fungerar på olika nivåer – det finns en risk att viktig information hamnar utanför om 
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input från brukarna ej tillåts och om samverkansaktiviteter endast befinner sig på systemnivån - 
Verksamheten 
  
Gruppnivå: Kan man använda sig av Brukarrevisioner mm. Hur gör vi utvärderingar av olika slag och 
resultat 
  
Tar bort bilden: Se bilden på vår gemensamma teknikplattform Teams 
  
Mårten övergår till att berätta lite om:  
Kronoberg 200 000 invånare litet län - mycket glesbygd. Små föreningar som vill försöka hitta 
gemensam plats för brukarrörelsen. Många mindre aktiviteter är etablerade. Dels att stötta 
föreningarna och förvaltningarna ta mot brukarinflytande. Föreningslivet har lite svårt för samverkan. 
Testa detta med patientforum där brukarrepresentanter går runt på avdelningarna - man tar inte upp 
hur det fungerar för enskilda patienter. Brukarrörelsen tillsammans med icke behandlande träffar. 
Samtalen dokumenteras och dras och tas detta upp på närmsta APT träff - man vill skapa öppenhet - 
sammanställningar kan bruksrörelsen/ professionen använda i andra sammanhang. Dom försöker hitta 
forum för anhöriga - underlag som man använda sig i förbättringssyfte. 
Samtalsledare arvoderas från föreningarna som enas inom föreningsrörelsen. Vi stöttar detta 
patientforum. I Skåne så har man anställt personer för ändamålet - med samordnare i Skåne på 
regionen så skapar man aktiviteter nere på golvet. 
  
Gävleborg 
En anställd finns sedan tidigare där tre olika föreningsnoder ser till att föreningarna samlas. Hittar bra 
brukarsamverkan även tillsammans med kommunens område. Både kommun och Regioner psykiatrin 
samverkar. Brukarrådet hur gick det med satsningen - hur går det med utvecklingsarbetet. Kan vara 
viktigt att tar fram vad brukarna önskemål är så rätt frågor värderas och präglas. Ansvaret kan ligga hos 
professionen att tolka den och svara för utförandet när det gäller representantskapet. Centralt 
brukarråd för psykiatrin finns där gemensamma frågor hanteras. Samordningsförbundet och psykiatrin 
finns och har en gemensam syn och strävan finns hitta  samordningsfördelar - även försäkringskassan är 
intresserade. UPH planerna viktiga när dom träffas i gruppering med samordningsförbundet. 
Handlingsplanen ej så känd mellan personal och föreningar listade samsjuklighetsgruppen, 
suicidgrupper personer som försökt begå självmord - hur ger vi röst åt den gruppen - själverfarnes 
erfarenheter i utvecklingsarbete. Här krävs samverkan 
  
Värmland: 
Försökt starta men haft svårt hitta samverkan. 8 föreningar jobbar mer ihop. Genom brukarmiljonen tar 
man fram handlingsplaner - flera föreningar jobbat i något patientforum - tar pengar från 
brukarmiljonen en person har anställts på regionen och har ett uppdrag jobba med samverkan NSPH -
föreningssamverkan - de kan komma bilda ett patientforum - hur hittar vi samverkansplatser - vi tror att 
ni är viktiga -målen finns. UPH pengarna är 2 åriga - planen lär vara klar under dessa 2 år. 
  
Sörmland 
Anställde en kille i somras. Har gjort en inventering om hur inflytandet fungerar - vilka är behoven för 
föreningarna och mötet mellan föreningar och professionen. Anställd person stöttar organisationerna 
genom att tillskapa controller tjänster mellan regionen och professionen, Mårten lovar att skicka hans 
slutrapport där han fått accept efter Jul. Se bifogad bilaga nedan 
  
Göteborg NSPH 
Störst alla. Handbok för brukarinflytande - mera handfast att jobba fram till mindre kommuner och hitta 
samverkansformer - skickar länk. Väldigt handfast vilka skall vi jobba med. Länk kommer: 
https://nsphig.se/projekt/vastkom/handbok-i-brukarinflytande/ 
  
 Helena berättar lite om vår historia för Mårten. 

https://nsphig.se/projekt/vastkom/handbok-i-brukarinflytande/
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Mårten Lämnar mötet! 
 
Vi drar genom minnesanteckningar från föregående möte. Lägger dessa till handlingarna 
 
Diskussioner i gruppen om var det är lämpligt organisatoriskt att placera ett brukarråd hos oss i 
Västerbotten. 
 
Följande synpunkter/ åsikter noterades 
 

• Strukturen och ramarna bör belysas!  
• Rådet bör jobba utifrån systemnivån. 
• Upparbeta rutiner inför hur brukarrådet skall jobba.   
• Vad skall ett patientråd vara till för.  
• Patientråd skall ha ett långt mandat 
• Var skall patientrådet skall läggas i strukturen. 
• Samverkan två ggr per termin bättre vi börjar vi lugnare och gasar på och vi bara jobbar på.  
• Patientrådet skall ligga på systemnivån?  
• Nivån viktig hitta ramen 
• tekniken teams lämplig samla alla dokumentet 
• Mats går genom med Helena och kollar vad som skulle finnas   
• Anna Fällman Ramen skall vara klar  
• Spännande med Mårtens sammanställning - var skall rådet ligga? 
• Upplever mångas uppfattning är att rådet bör finnas på systemnivån. 

  
  
Alla 
Vad vet vi om patienternas röster i utvecklingsarbetet. Laro arbetet för att göra patienterna mer 
delaktiga i detta arbete. Det finns brukare utanför föreningarna hur får vi andras synpunkter som kan 
vara viktigt.  
  
Finns det andra dokument - jag går genom det och kollar om det fattas (Annas önskemål) 
 
Nästa gång 21/4 

• Reflexioner kring Martin Vigren föredragning 24/2 
• Nationella inventeringen av Mårten Jansson 24/3 
• Genomgång av aktiviteter i PBA behovsinventeringen 
• Teknik anpassning för att underlätta det gemensamma arbetet i gruppen - Max och Helena 

 
 
Vid anteckningarna 
Torbjörn Olofsson 
 
 

7.3.6 Minnesanteckningar dokumentavstämning 21-04-16 
 

   
                                                  Patientrådet 

Särskilda teknikanpassning 
Tid: 21-04-16   
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Plats: Video 
Närvarande:  Helena Lindström Utvecklare Psykiatrin Umeå, (arbetsgruppen) 

Mats Arndtzén, Hjärnkoll Västerbotten, (arbetsgruppen)  
 
 
Teknikanpassning 
Enligt Uppdrag har Helena Lindström och Mats Arndtzén gjort en total avstämning av den 
dokumentation som finns i plattformen Teams. Detta för att säkerställa att allt finns med. 
Tack för en väl genomförd aktivitet! 
 
Vid anteckningarna 
Torbjörn Olofsson 
 
 
 

7.3.7 Minnesanteckningar arbetsgruppen 21-04-21 
 
 
 
 
Beslut att starta planering 

• Beslut att etablera projektet och starta genomförandet    
• Beslut att överlämna projektets slutresultat 
• Projektets slutresultat accepteras, beslut om att starta projektavslutning 

 

Projektet avslutas när styrgruppen har mottagit och godkänt projektets leverans. LSG ansvarar 
för att slutrapporten godkänns och ärendet avslutas. 
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7.4 Arbetsgruppens uppdragsanalys 
 
 
En uppdragsanalys har genomförts genom användandet av ett överenskommelsedokument. 
Utgångspunkten hur deltagarna i arbetsgruppen uppfattar sitt uppdrag. Syftet med detta var att 
man oftast kan förkorta projektets kommande faser. Dvs tiden för analys planering 
genomförande förkortas. Eller att projektet rekommenderas att avbrytas.  

 
Resultat: Det var endast en som svarat på dokumentet. Efter ingående diskussion där många 
synpunkter på uppgifter framkommer, -syfte och mål för arbetsgruppen, -syfte riktlinjer mål för ett 
patientråd, - hur ser återkopplingarna ut för mottagare i rådet och övriga informationsmottagare, - 
rutiner måste tas fram som blir normativa. Gruppen ser många aktiviteter som måste aktualiseras 
struktureras varefter gruppen går vidare till nästa punkt. 
 
 

7.5 En rapport presentas för Styrgruppen över tänkta aktiviteter. 
 

7.5.1 Analys projektdirektiv, preliminär projektplan, behov och kravspecificeras 
Projektdirektivet analyseras och eventuella frågeställningar tas upp med styrgruppen. 
Tillsammans med arbetsgruppen identifieras behoven inför analysen. En preliminär projektplan 
och eventuell kravspecifikation arbetas fram. 

• Projektdirektiven har analyserats: En preliminär projektplan ser ut som följer 
  

ANGE STARTDATUM:  2020-12-03   

AKTIVITET START SLUT ANTECKNINGAR 

Projektstart 2020-12-03  

Dagordning: 
Presentation 
 Minnesanteckningar 28/3 
Mårten Jansson (Delaktighetsmodell) 
Överenskommelsedokument 

Uppdragsbeskrivningar 2020-12-03 2021-01-07 Uppdragsbeskrivningar 

Internutbildning 2021-01-07 2021-01-25 Intern utbildning EU-koden 

Kartläggning 2021-01-27 2021-02-24 Inventeringar - områden - 
arbetsuppgifter 

Värderingar 2021-02-24 2021-03-24 Analys av arbetsuppgifter - omvärld 
och internt 

Specifikationer 2021-03-24 2021-04-21 Specifikationer av arbetsuppgifter och 
krav -dels patient -dels region 

Presentation. 2021-04-21 2021-05-26 Presentation av förslag till områden 
och specifikationer aktiviteter uppg. 

Rutinbeskrivningar  2021-05-01 2021-05-03 Rutinbeskrivningar samverkansformer 
- dokument 
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Införande 2021-05-26 2021-06-16 Införande - utbildningar - 
genomgångar - förankring 

Organisation 2021-06-16 2021-08-25 
Skapande av en 

förvaltningsorganisation -
Driftsättning 

Avslut 2021-08-25 2021-09-15 Slutrapport till LSG 

Projektslut 2021-09-15 2021-09-17 Godkännande LSG 

 
• Behovsanalys: Det är av stor vikt att i största mån skapa en helhetsbild över flertalet 

erfarnas vårdupplevelser för att då kunna nyttja den insamlade kunskapen på ett så optimalt 
vis som möjligt, i en verksamhetsutveckling utifrån ett PBA-perspektiv. 

  
Jobbet i ett patientråd, PBA-perspektiv! 

  
Vilka är vi? 
Hjärnkoll är en paraplyorganisation innehållandes olika patient-, anhörig- och brukarföreningar. 
Vi som jobbar inom Hjärnkoll har själv egen erfarenhet av psykisk ohälsa på något vis, samt av 
återhämtning och kan därför relatera till hur det är att befinna sig i en liknande situation som 
den ni befinner er i. 

  
Vad vill vi? 
• ett forum som pågår under maximalt tim/-ar och som leds utav oss 
• ägs av PBA och det som kommer att beröras är er vårdupplevelse 
• Vi diskuterar INTE er personliga vårdplanering eller era mediciner utan sådant som 

generellt rör alla på avdelningen så som personal, bemötande, information, planering, 
regler, rutiner, miljö, aktiviteter, kost. 

• Med oss är också enhetschefen/ersättare xxx (namn) som kommer att anteckna vad ni för 
fram, dock inte vem som säger vad utan alla anteckningar anonymiseras för er säkerhet 

o Trivsel och trygghet,  
o personalens tillgänglighet? 
o Bemötande hos er? 
o Informationsrutiner? 
o Våra/ mina upplevda behov- vad är bra? Mindre bra? 
o Praktiska frågor såsom möblering, miljö 

aktiviteter, regler, mat och förtäring. 
o Egna formulerade utvecklings- och 

förbättringsförslag. 
o Hur är tillgängligheten till läkare och övrig vårdpersonal? 
o Det här saknas på avdelningen? 
o Det här skulle förbättra min återhämtning? 
o Så här upplever jag andra kring frukost / lunchen 
o Upplever att bemötandet bland viss personal kan bli bättre 
o Hur skulle den kunna bli bättre ( ifall det blir känsligt och för personligt - tas 

detaljerna separat) 
  

Minnesanteckningar 
Försök sammanfatta minnesanteckningarna så att alla är införstådda med, och överens om 
innehållet. 
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Informera om att det på avdelningen finns en förslagslåda för dem som föredrar att lämna 
sina synpunkter i efterhand och anonymt. Kuvert ska finnas att tillgå 
Minnesanteckningarna är grundpelaren för det fortsatta utvecklingsarbetet utifrån ett 
patientperspektiv. Anteckningarna bör utgöra en stående punkt på avdelningens 
gemensamma arbetsplatsträffar där frågeställningar också besvaras och beslut om föreslagna 
förändringar fattas. Minnesanteckningarna ska förvaras synliga tillsammans med 
avdelningens svar i en pärm ute på avdelningen. Det är också av stor vikt att dessa skickas 
vidare inom, och värdesätts av vårdgivarorganisation som erbjuder rådet. För att kunna ta del 
av vinsterna med råd behöver åsikterna från patienterna inte enbart belysas utan också aktivt 
användas i det utvecklings- och förbättringsarbete som sker inom verksamheten. Att 
poängtera är även att det åligger verksamheten som erbjuder rådet att också återkoppla till 
patienterna kring deras frågor och önskemål som förmedlats. Utöver att 
minnesanteckningarna delas inom den egna organisationen måste dessa även sändas vidare 
till brukarorganisationen som ansvarar för rådet i den enskilda verksamheten. 
Brukarorganisationen samlar ihop materialet från samtliga råd inom vårdorganisationen och 
sammanställer dessa så att även andra chefer inom psykiatrin, samt även politiker, kan ta del 
av patienternas samlade erfarenheter och åsikter. Detta görs i syfte att förbättra vården och 
utveckla förutsättningarna för den som nyttjar vården. 

• Omvärldsanalys 21-03-24: Mårten Jansson NSPH kommer att presentera en nationell 
inventering av förekommande samverkansaktiviteter. 

• Patientråd Cancercentrum: Dra nytta av de erfarenheter och aktiviteter som man 
genomfört där i syfte att om möjligt applicera dessa i vårt arbete. 

 
 

7.6 Rapport till styrgruppen 

7.6.1 Planering 
Planeringen startar när styrgruppen och beställaren tagit del av analysen och godkänt att fortsätta 
projektet. 

• Nuvarande projektplanen bygger vidare på det arbete som är gjort i analysfas och 
förstudie. Projektplanen ska godkännas av styrgruppen och finnas där som stöd i arbetet 
med planen.  

• I arbetet med projektplanen görs aktiviteter som 
o kommunikationsplan och tidsplan upprättas, 
o intressentanalys och nulägesanalys genomföras. 
o LSG / dess representant och Hjärnkoll undertecknar projektplanen.  
o LSG ansvarar för att projektplanen godkänns 

 
 

7.7 Rapport till styrgruppen 
 

7.7.1 Genomförande 
Syftet med genomförandefasen är att leverera målet för projektet med avtalade resurser och inom 
fastställd tid 

• Aktiviteterna genomförs enligt projektplanen  
• Statusrapporter kan överlämnas skriftligt eller muntligt enligt överenskommelse med 

styrgruppen. 
 
 
 

7.8 Rapport till styrgruppen 



24  

 

7.8.1 Avslut och beslut att stänga projektet 
Projektet utvärderas och avslutas. En slutrapport upprättas där syftet är att samla erfarenheter 
som kommande projekt kan ta del av. Projektgruppen avvecklas och arbetet utvärderas för att 
kunna ta med erfarenheter i kommande projekt. Slutrapporten lämnas till styrgruppen och 
projektet stängs. 
Hjärnkoll återrapporterar resultatet av projektet till styrgruppen.  
Beställaren ansvarar för att slutrapporten arkiveras enligt gängse regler och ärendet avslutas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25  

 
 

7.9 Projektets roller / Definitioner 
 

7.9.1 Läns Samordningsgruppen (LSG) 
LSG startade projektet ”Patientråd”. LSG är ägare och har det övergripande ansvaret. LSG 
ansvarar för projektmål, tillsatt styrgrupp, utsett Hjärnkoll att leda projektet, tilldelat resurser och 
budget och godkänt skriftliga projektdirektiven till Hjärnkoll. LSG ska vid behov ha möjlighet 
deltaga i styrgruppen, samt kalla till styrgruppsmöten. 

 
7.9.2 Styrgrupp 

Styrgruppen är ett stöd till LSG och Hjärnkoll, säkerställer att projektet ligger i linje med 
förvaltningens övergripande mål. Ordförande i styrgruppen kan vid behov direkt kontakta LSG. 
Deltagarna i styrgruppen har nödvändig kompetens och erfarenhet för att kunna bedöma 
projektet, samt är väl insatta i arbetsmetodiken. Styrgruppen äger rätt inkalla nödvändiga 
resurstillskott i arbetet. Styrgruppen fastställer projektplanen och beslutar angående förslag om 
ändringar. De bedömer resultat och lämnar rekommendation till LSG om projektet ska drivas 
vidare, parkeras eller läggas ned. 

 
7.9.3 Hjärnkoll som ledare 

Ser till att projektmålet uppnås. Planerar och organiserar projektet samt delegerar och följer upp 
aktiviteter. Utvecklar projektgruppen/arbetsgruppen till ett väl fungerande lag. Representerar 
projektet gentemot intressenterna. Kallar till och leder projektmöten. 

 
 

7.9.4 Delprojektledare 
Ej obligatorisk roll, utses vid behov. Leder, som projektledare, en avgränsad del av projektet. 
Levererar ett delresultat i projektet till projektledaren. 

 
 

7.9.5 Projektgrupp /arbetsgrupp 
Deltar på projektmöten, planerar och utför aktiviteter. Fattar de beslut som leder fram till det 
beställda projektmålet. Ser till att delegerade aktiviteter utförs. Projektgruppen(arbetsgruppen) 
utses av Hjärnkoll i samarbete med styrgruppen. Deltagarna har avsatt tid för projektet i dialog 
med Hjärnkoll, och har nödvändig kompetens. 

 
 

7.9.6 Projektkoordinator 
Ej obligatorisk roll, utses vid behov. Hanterar exempelvis administrativa arbetsuppgifter. 

 
 

7.9.7 Referensgrupp 
Ej obligatorisk roll, utses vid behov. Är en rådgivande men inte beslutande grupp av intressenter 
och/eller sakkunniga, exempelvis framtida användare av projektets resultat eller tekniska 
specialister. 
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7.9.8 Mottagare 
Mottagaren hjälper projektledaren att upprätta ett lämpligt forum för överlämning. Där övertas 
resultatet från projektet. Om mottagaren är medlem i styrgruppen, följer mottagaren även 
rollbeskrivningen för styrgruppen. 

 
7.9.9 Resursägare /Hjärnkoll 

Ansvarar för att projekt har tillräckliga resurser, metoder och verktyg. Resursägaren undertecknar 
och följer resurskontrakt. Tillser att förvaltningens långsiktiga planering synkroniseras med 
resursbehoven, vilket även innefattar kompetensutveckling. 

 
 

8. Material 
8.1 Metod Patientforum Skåne  
8.2 Sörmlandsrapporten MOMENT 22  
8.3 Brukarinflytande Digitalrapport NSPHIG 
 
   

https://www.hjarnkollvasterbotten.se/site_specific/uploaded_files/media/2021/04/metodhandbok-patientforum.pdf
https://www.hjarnkollvasterbotten.se/site_specific/uploaded_files/media/2021/04/moment-22-slutrapport-210107.pdf
https://www.hjarnkollvasterbotten.se/site_specific/uploaded_files/media/2021/04/handboken-4.pdf
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