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Insatser av Nationell Samverkan för psykisk hälsa i Göteborg 

och Västra Götaland (NSPH i Göteborg och Västra Götaland) 

för fortsatt stärkt brukarinflytande 2021 tom 2022 

Bakgrund 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) i Göteborg och Västra Götaland, är en 

samverkansorganisation för 17 patient-, brukar- och närståendeföreningar inom området psykisk 

ohälsa. NSPH i Göteborg och Västra Götaland är anslutet till det nationella nätverket NSPH som med 

medel från regeringen arbetar med brukarinflytande på nationell nivå sedan 2007. NSPH i Göteborg 

och Västra Götaland samverkar med sina 17 medlemsföreningar och övriga föreningar i regionen, 

utgångspunkten är alltid uppdrag i samverkan med övriga föreningar. 

Sedan våren 2017 har NSPH i Göteborg och Västra Götaland samarbetat med VästKom, VGR och 

vårdsamverkan inom området psykisk hälsa. Då genomfördes en kartläggning, vilken resultatet av 

presenterades i rapporten ”Brukarinflytande inom området psykisk ohälsa på Kommun- och 

vårdsamverkansnivå i Västra Götaland”. Vad som primärt framkom var att brukarföreningar, kommun 

och vårdsamverkansarenor önskar mer samverkan och en samsyn om hur man ska arbeta med 

brukarinflytande. Ett behov och en önskan som fanns hos både kommun och vårdsamverkansarenor 

var ytterligare kunskap, attitydförändrande arbete, samt metod- och handledningsstöd för hur man 

kan utveckla arbetet med brukarinflytande. Det var utifrån dessa förslag om insatser som uppdrag för 

2018 formades. Följande års uppdrag har byggt på erfarenheter från tidigare år samt på Lumells 

rapport ”Fördjupad analys av brukarinflytande”. 

Uppdraget 2020 

Under 2020 var uppdraget bland annat att färdigställa Handbok i brukarinflytande, att göra den känd 

och spridd i Västra Götaland. Uppdraget var också att, utifrån handbokens struktur, metodstödja 

kommuner, vårdsamverkan och brukarföreningar i att påbörja ett systematiskt och långsiktigt arbete i 

att skapa en lokal brukarinflytandekapacitet.  

Till följd av Corona-pandemin, med dess påföljande mötesrestriktioner i kombination med en belastad 

hälsovård, ställdes flera av de inplanerade aktiviteterna in och sköts på framtiden. Under tiden 

fokuserades arbetet i uppdraget därför till att fördjupa innehållet i handboken, arbeta mer med dess 

utformning och layout samt förbereda en större digital spridningskonferens.  

 

Uppdragsbeskrivning för länssamverkan 2021 – 2022 

Samverkan ska skapas utifrån varje vårdsamverkansarena och de verksamheter och föreningar som 
finns i det geografiska området.  
 
Syftet är att utveckla och stärka systematisk brukarsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt 

Huvudfokus för uppdraget 2021-2022 är implementering och spridning av Handbok i Brukarinflytande 
och stimulera till brukarinflytandets utveckling genom handbokens stöd. 
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Utbildning och spridning av handboken genom: 
 

o Att ta fram utbildningsmaterial och webbutbildning riktat såväl till profession som till 

föreningar. 

o Att utbilda utbildare i Handboken för föreningar och verksamheter. 

o Ta fram lanseringsplan för webbutbildning. 

o Att erbjuda metodstöd i brukarinflytande till samtliga sex vårdsamverkansområden samt 

föreningar med utgångspunkt i Handboken. 

o Att ta fram riktat informationsmaterial om Handboken för politiken/beslutsfattare.  

o Administration och distribution av handboken. 

Utveckla och målgruppsanpassa handbokens stöd genom: 

o Att systematiskt inhämta synpunkter på hur handboken fungerar som stöd, vad som kan 

utvecklas och förstärkas.  

o Vid behov uppdatera handboken. 

o Fortsatt arbete med framtagna indikatorer kopplade till Handlingsplan psykisk hälsa. 

o Genomföra Pilotstudie för test av indikatorerna i tätt samarbete med vetenskapligt stöd 

Ytterligare insats 

o NSPH i Göteborg och Västra Götaland deltar i styrgruppen för länsgemensam handlingsplan 

psykisk hälsa och andra förekommande arbetsgrupper. 

o Sprida goda lokala exempel på brukarinflytandeinsatser- och utveckling. 

o Stödja en ökad samverkan mellan kontaktpersonerna för överenskommelsen om psykisk hälsa 
i kommunerna, vårdsamverkansaktörerna och de föreningar som finns i de geografiska 
områdena kopplat till vårdsamverkan.  

o Att samordna insatser mellan VästKom-uppdraget, Hjärnkolls anti-stigmaarbete och andra 
brukarinflytandeuppdrag (brukarrevisioner, peer support m.m.) i Västra Götalandsregionen. 

o Bidra till att göra den regionala kunskapsorganisationen, som ytterligare en arena för 
brukarinflytande, känd bland NSPH i Göteborg och Västra Götalands medlemsorganisationer 
och i samtliga brukarråd på region- och kommunsida.  
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Brukarrevision SIP 

Utöver ovanstående uppdrag och aktiviteter får NSPH i Göteborg och Västra Götaland uppdraget att 

genomföra en ny brukarrevision av Samordnad Individuell Plan. Detta för att inte endast följa upp 

kvantiteten av genomförda samordnade individuella planer i länet, utan också följa upp kvalitén i de 

samordnade individuella planerna (SIP). Enligt de nyligen reviderade riktlinjerna för SIP i länet ska det 

vartannat år genomföras en brukarstyrd brukarrevision för att följa upp kvalitén i de genomförda 

SIP:arna.  

Målet är att få en fördjupad bild av hur SIP fungerar i Västra Götaland utifrån barns & unga vuxnas 

perspektiv.  

Syftet med uppdraget och rapporten är att undersöka om det förbättringsarbete som pågår givit 

effekt och/eller skapa en baseline för kommande undersökningar, samt bidra till utvecklingen av SIP 

för barn & unga i regionen. 

Genomförande av Brukarrevision SIP 

NSPH i Göteborg och Västra Götaland samordnar och genomför brukarrevisionen. NSPH i Göteborg 

och Västra Götaland samverkar med den regionala koordinatorn för SIP, de sex 

vårdsamverkansstrukturerna, de länsgemensamma processledarna samt brukar- och 

patientföreningar. Detta för att dels få in viktiga synpunkter och frågeställningar, dels för att sprida 

information om undersökningen, i syfte att kunna nå så många respondenter som möjligt. 

Brukarrevisionen ska mynna ut i en rapport med åtgärdsförslag, som presenteras för styrgrupp psykisk 

hälsa i december 2021.   

Uppföljning 

Arbetet följs upp genom rapportskrivning innehållande genomförda aktiviteter och påbörjade 

processer, vilken presenteras för Styrgrupp psykisk hälsa senast den 15/1 2022.  

Löpande kontakt sker med processledarna för länsgemensam handlingsplan. 

Avstämning/redovisning skall göras till länsgemensam styrgrupp för handlingsplan psykisk hälsa. Om 

ytterligare ställningstagande behöver göras under arbetets gång tas dessa av arbetsutskottet för 

länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa. 
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