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1. INLEDNING 

NSPHiGs kansli har under verksamhetsåret 2019 fortsatt med uppdraget att för de 17 
medlemsorganisationerna arbeta för gemensamt samt enskilt inflytande inom politik, 
vård och utbildning i Västra Götaland.  
 
NSPHiGs kansli bereder nätverkets möten, samordnar projekt och information till och 
från nationella, regionala och lokala aktörer och genomför beslutade uppgifter på 
nätverkets uppdrag. 
 
NSPHiG samordnar gemensamma projekt och bevakar lokala, regionala och nationella 
satsningar för nätverkets organisationer.  

NSPHiG uppdrar också att för föreningar utanför NSPHiGs medlemskap svara för: 

o NSPHiG kommer kontinuerligt via mejl att informera om tex konferenser, 

utbildningar mm.  

o NSPHiG kommer vid förfrågan om representationsplatser och remissvar 

informera om organisationer som finns utanför NSPHiG.  

o NSPHiG kommer att bjuda in till möten med politiker som arrangeras av NSPHiG. 

o NSPHiG kommer att göra utskick när rekryteringsbehov finns t.ex. när det gäller 

brukarrevisorer, Hjärnkolls informatörer m.fl.  

o NSPHiG kommer att bjuda in till möten för informationsutbyte och samråd som 

kan gälla lokala eller regionala frågor.   

 

NSPHiGs kansli har under året bestått av 25 anställda direkt eller inhyrda. Utöver dessa 
personer har ett antal brukare och närstående från NSPHiGs organisationer erbjudits 
anställning i varierande omfattning i de olika projekt som NSPHiG driver eller 
samverkar med (Hjärnkoll, Peer support, brukarrevisioner mm). 
 
NSPHiG har under året kommunicerat och marknadsfört projekt/uppdrag som ingår i 
NSPHiGs verksamhet, via Hemsida och Facebook. Det är också påbörjat en serie av 
intervjuer med våra 17 föreningar, för att allmänheten m.fl. ska lära känna dem lite 
bättre.  
 
NSPHiG har under året finansierats av medel från Social resursförvaltning Göteborg, 
Socialstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Västkom, Allmänna arvsfonden och 
Göteborgs psykiatrisamordning. 
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INGÅENDE MEDLEMSFÖRENINGAR 2019 
 
 
 
Aktivitetshusets Vänner    Anhörigföreningen Göteborg 

Attention Göteborg   Attention Hisingen Kungälv 

Frisk & Fri    FUSiG     

IBIS    IFS Göteborg 

MIND    OCD-föreningen  

RFHL    SHEDO 

SPES    Spelberoendes förening 

Stödcentrum Humlegården                                            ÅSS 

SPIV                                              

 
 
 
 

2. ÖVERSIKT SAMVERKAN 
 
Här följer ett urval av de projekt, forum och övrig samverkan NSPHiG har medverkat i 
under 2019. 
 

• Social resursförvaltning (Göteborg) 

• Rättighetskommittén (Västra Götaland) 

• PRIO-satsning i Göteborgs kommun (barn och unga, vuxna) 

• Länssamverkansrådet regional utvecklingsplan VGR 

• Kunskapsstöd för psykisk hälsa (Västra Götaland) 

• Studieförbund 

• Attitydkampanjen (H)järnkoll  

• Socialpsykiatriska nätverket (Göteborg) 

• Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götaland  

• Brukarråd psykiatri och beroende (lokalt och regionalt) 

• GR lokala aktiviteter/konferenser 
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3. ÖKAD BRUKARMEDVERKAN I VÄSTRA GÖTALAND 2019 

Ett utvecklingsprojekt inom vård och omsorg kopplad till psykisk ohälsa, missbruk och 
beroende. 

I Västra Götaland finns sedan 2017 en länsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa 

2018–20201. Den är gemensam för Västra Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna 

via kommunalförbunden, VästKom och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i 

Göteborg (NSPHiG). Förutom att handlingsplanen innehåller riktlinjer för arbete kring 

psykisk hälsa, omfattar den även mål om utveckling av brukarinflytande inom området 

vård och omsorg av psykisk ohälsa, missbruk och beroende.  

Under 2019 pågick en statligt finansierad satsning i syfte att stödja utvecklingen av 

brukarinflytandet inom vård och omsorg av psykisk ohälsa, missbruk och beroende i 

Västra Götaland. Två länsgemensamma koordinatorer utsågs till att driva arbetet. 

Anledningarna till satsningen var att forskning visar att brukarinflytande kan bidra i 

förbättringsarbetet av vård- och stödverksamheter. Det gagnar individer som är i behov 

av vården och stödet, deras närstående och det bidrar även till verksamhetsutveckling.  

Projektrapporten för koordinatorsuppdraget 2019, som finns att läsa på nsphig.se inom 
kort, innehåller information om bakgrunden till koordinatorernas uppdrag, beskriver 
genomförandet under 2019, och en reflektion över året. Då uppdraget förlängts med ett 
år beskriver reflektionen även hur uppdraget planeras fortlöpa under 2020.  

Enligt uppdragsbeskrivningen skulle koordinatorernas arbete delvis utgå från resultatet 

av en kartläggning från 2017. I den undersöktes hur brukarinflytandet såg ut på 

kommun- och vårdsamverkansnivå samt vilka förutsättningar profession och 

brukarföreningar hade för ett stärkt brukarinflytande. Kartläggningen visade bland 

annat att de undersöktas definitioner av brukarinflytande varierade. Därför prioriterade 

koordinatorerna insatser med syfte att skapa förutsättningar för en gemensam kunskap 

och förväntan på brukarinflytandearbetet. Koordinatorerna, en forskare från FoU i Väst 

och en gemensam arbetsgrupp formulerade en projektplan med det övergripande målet 

att möjliggöra ett fortsatt arbete med ökat brukarinflytande som ska finnas kvar på lång 

sikt. Utifrån det formulerades även fem delmål:  

1. Ha kommunicerat kring brukarinflytande samt den betydelse det kan ha i varje 

delregion på system-, verksamhets- och individnivå. Här ingår även att ta fram förslag 

på indikatorer som kan användas vid uppföljning på respektive nivå.  

 
1http://www.vastkom.se/download/18.524953f315ee1702b886ec82/1507290927230/Handlingsplan%
20psykisk%20h%C3%A4lsa%20i%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland.pdf 
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2. Ha genomfört en regional framtidskonferens om brukarinflytande.  

3. Ha skapat information och informationstillfällen om metoden och förhållningsättet 

Delat beslutsfattande. 

 

4. Ha publicerat delregionala listor på patient-, brukar- och anhörigföreningar på 

Vårdsamverkan Västra Götalands hemsidor.  

 

5. Delta i arbetsgrupp för framtagande av Handbok i brukarinflytande. 

 

För att följa upp målen i Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 under 2019 tog 

regionen och VästKom hjälp av Lumell Associates, ett företag som erbjuder rådgivning 

inom välfärdssektorn. Den fördjupade analysen2 som de genomförde bekräftar att 

arbetet koordinatorerna utförde har bidragit till en ökad dialog om brukarinflytande på 

systemnivå. Det har också lett till att fler tog initiativ till brukarmedverkan i utbildningar 

och relevanta sammanhang. Koordinatorernas bedömning är att deras arbete under året 

har skapat möjligheter till initiativ för brukarmedverkan i utvecklingsarbeten. Arbetet 

har även bidragit till diskussioner som lett till ökad samsyn kring definitionen av 

brukarinflytande. Koordinatorernas bedömning är även att arbetet under 2019 mest har 

fokuserat på målet kopplat till vuxna i Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020. Det är 

därför positivt att arbetet kommer pågå även under 2020, där målet kopplat till barn 

och unga kommer få mer fokus. 

  

 
2 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/3e9a4
ddd-37d0-41a6-9af6-199e99934e31/F%c3%b6rdjupad%20analys%20-
%20Brukarinflytande%20.pdf?a=false&guest=true 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/3e9a4ddd-37d0-41a6-9af6-199e99934e31/F%c3%b6rdjupad%20analys%20-%20Brukarinflytande%20.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/3e9a4ddd-37d0-41a6-9af6-199e99934e31/F%c3%b6rdjupad%20analys%20-%20Brukarinflytande%20.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/3e9a4ddd-37d0-41a6-9af6-199e99934e31/F%c3%b6rdjupad%20analys%20-%20Brukarinflytande%20.pdf?a=false&guest=true
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4. ÖKAT BRUKARINFLYTANDE I VÄSTRA GÖTALAND 

Redovisning av genomförda aktiviteter 2019 

Utifrån anvisningarnas skrivningar för 2019 har vi valt att redogöra för arbetet med 
utgångspunkt i följande fyra områden: 

 

 

 

1. Brukarråd 

 

Idag finns det flera olika sorters brukarråd vid regionens sjukhus. Det är viktigt att dessa 
inte stagnerar och får karaktär av informationsmöten, snarare än möten för inflytande. 
Därför är det viktigt att fortsätta utveckla formerna och att vi jobbar för att brukarråden, 
utifrån sina förutsättningar, skall kunna vara med att påverka beslut och vara delaktiga i 
verksamhetsutveckling.  

NSPHiG har under 2019 arbetat med följande processer kopplat till brukarråd: 

Brukarrådet NU-sjukvården -  NSPHiG har aktivt deltagit på möten och aktiviteter 
kopplat till brukarrådet inom NU-sjukvården. Under 2019 och inför 2020 önskade 
brukarrådet att förtydliga vilka förutsättningar som krävs för att rådet ska kunna verka 
på bästa sätt och kommunicera detta till fler personer som arbetar inom psykiatrin. 
NSPHiG har tillsammans med brukarrådets medlemmar planerat för insatser riktade 
brett till föreningarna som ingår i rådet samt medborgare i stort, för att öka 
kännedomen om föreningarna och brukarrådet.   

Brukarrådet SÄS - NSPHiG har aktivt deltagit på brukarrådsträffar för att dela 
information om NSPHiG, erbjudit rådet utbildning i bl.a. brukarrevision och genomfört 
en inspirationsworkshop för brukarrådet och föreningarna under hösten 2019. 
Resultatet av workshopen gav ett fokus på studiecirklar under 2020 för föreningarna 
som ingår i rådet samt medborgare i stort. Syftet är att sprida kunskap om 
återhämtning, egenmakt och hur man kan kanalisera sitt engagemang i en förening eller 
i brukarrådet.    

SKAS – Vid SKAS finns inget etablerat brukarråd. NSPHiG har påbörjat ett samarbete 

med Vårdsamverkan Skaraborg för att skapa forum för brukarinflytande i området, bl.a. 

genom inventering och kontaktskapande med lokalföreningarna samt planerad uppstart 

av ett brukarråd. 

Inflytanderådet SU - NSPHiG har aktivt deltagit på möten mellan brukarföreningar och 
företrädare för psykiatri affektiva/psykos vid SU.  

1. Brukarråd 4. Information och 
utbildning 

2. 
Brukarrevisioner 

3. Representation 
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Brukarrådet SU/beroende - NSPHiG har aktivt deltagit på möten och aktiviteter 
kopplat till brukarrådet inom SU/beroende. NSPHiG representerar beroenderådet i 
arbetsgruppen för ”Plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende 2018–2020”.  

Brukarrådet Kungälvs sjukhus -  NSPHiG har aktivt deltagit på möten och aktiviteter 
kopplat till brukarrådet inom Kungälvs sjukhus. Hösten 2018 genomförde NSPHiG en 
brukarrevision av Kungälvs allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagning vars resultat har 
lyfts i brukarrådet.  

BUP brukarråd Kungälv -  NSPHiG har aktivt deltagit på möten och aktiviteter kopplat 
till brukarrådet. Tyvärr har deltagarna i rådet varit få, vilket kommer bli ett 
utvecklingsområde för 2020. 

 

2. Brukarrevisioner 

 
En brukarrevision är en insats för verksamhetsutveckling för en enhet eller verksamhet 

som ger vård, stöd eller service till personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Revisionen leds och utförs av personer med erfarenhet av psykisk ohälsa – antingen 

egen eller som närstående. 

NSPHiG har under 2019 arbetat med följande brukarstyrda brukarrevisioner: 

NU-sjukvården - den psykiatriska öppenvården - en brukarevison i enkätform 
genomfördes i all offentlig öppenpsykiatrisk vård i Fyrbodal. Denna resulterade i 585 
respondenter – den största brukarstyrda brukarrevision som någonsin genomförts i 
Sverige. Denna revision har väckt mycket intresse, även i andra län.  
 
NU-sjukvården - BUP - en brukarrevision i enkätform genomfördes för all offentlig 
barn och ungdomspsykiatri i Fyrbodal. Denna resulterade i 383 respondenter – även 
denna fick alltså ett mycket stort svarsunderlag. Revisionen ledde till två dialogmöten 
med verksamhetsföreträdare och medborgare från Mellerud och Uddevalla.  
 
Som en följd av de goda erfarenheterna av de bägge brukarrevisionerna i NU-sjukvården 
under 2019, planeras för 2020 ytterligare en revision i NU-sjukvårdens psykiatriska 
öppenvård. Målgruppen för denna är patienter med erfarenhet av läkarkontakt via 
digitala vårdmöten, distansbesök.  
 

3. Representation 

NSPHiG har under 2019 erbjudit sin medverkan och representation av nätverkets 
föreningars samlade erfarenheter och perspektiv i olika kontexter i regionens regi. 
Representation har skett i både regionala, delregionala, lokala och verksamhetsknutna 
sammanhang. Det har skett en stor utveckling vad gäller efterfrågan på brukarnärvaro i 
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utvecklings- och planeringsfaser, och implementeringsarbetet har ökat markant under 
de senaste åren i regionen. Detta ser vi som en glädjande utveckling! 

 

Arbetsgrupper inom ramen för inflytandeformer 

Under 2019 har NSPHiG ingått i följande sammanhang och avser fortsätta medverka i de 
processer som fortlöper under 2020: 

Regional arbetsgrupp brukarmedverkan: Arbetsgruppens uppdrag är att kartlägga 
hur brukarinflytandet ser ut inom regionens verksamheter och ta fram 
arbetssätt/riktlinjer för brukarmedverkan inom hälso- och sjukvården.  

Delregional arbetsgrupp BUP NU-sjukvården: NSPHiG har tillsammans med 
projektmedarbetare för omorganiseringen av BUP inom NU-sjukvården arbetat fram en 
plan för brukarmedverkan i arbetet under 2019. Arbetet i gruppen ledde bland annat till 
att en brukarrevision av BUP i NU-sjukvården genomfördes under 2019. 

Delregional arbetsgrupp Göteborgsområdet: Genomförandeplanering utifrån 
Handlingsplan psykisk hälsa. NSPHiG ingår i den här arbetsgruppen med en 
representant och deltar aktivt i möten och utvecklingsarbetet. 

Referensgrupp till Temagrupp barn och unga och Västbus delregional styrgrupp: 
En referensgrupp med syfte att föra fram brukarperspektivet när det gäller barn och 
unga.  

PMU-grupp om medel till ungdomsmottagningarna: NSPHiG ingår med en 
representant i den partsgemensamma arbetsgruppen som ansvarar för satsningen mot 
ungdomsmottagningarna i VG-regionen.  

Arbetsgrupp specialistutbildning för psykologer i Västra Götalandsregionen. Samt 
löpande medverkan på den treåriga fortbildningen för specialistpsykologer. 

 

Arbete i följande grupper har pågått under 2019 och är nu avslutat: 

Regional arbetsgrupp integrerade arbetssätt: NSPHiG har ingått med två 
representanter i arbetsgruppen. Denna grupp har övergått till att NSPHiG och andra 
brukarföreträdare kallas till dialogmöten kopplade till arbetsgruppen.  

Regionalt Processteam ADHD/AST: NSPHiG har ingått i den här arbetsgruppen med 
en representant och deltagit i möten och utvecklingsarbetet. Representationen har nu 
förmedlats till medlemmar från Attention. 

Delregional arbetsgrupp i Fyrbodal: Förtydligande av ansvarsfördelning mellan 
kommun och hälso- och sjukvården vid placering av personer med samsjuklighet. 
NSPHiG har ingått i den här arbetsgruppen.  
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Arbetsgrupp för uppförandet det nya psykiatrihuset, NÄL: NSPHiG har ingått med 
en representant i arbetsgruppen.  

Arbetsgrupp för revidering av Västbus riktlinjer -  NSPHiG har ingått i den här 
arbetsgruppen med en representant och aktivt deltagit i möten och utvecklingsarbetet.  

Arbetsgrupp för socialmedicinska mottagningar i SIMBA:s upptagningsområde - 
NSPHiG har ingått i den här arbetsgruppen med en representant och aktivt deltagit i 
möten och utvecklingsarbetet. 

In- och utskrivningsprocessen i SIMBA-området - NSPHiG har ingått i den här 
arbetsgruppen med en representant och aktivt deltagit i möten och utvecklingsarbetet. 

Revidering av vägledningarna i Skaraborg för psykiatri/missbruk. NSPHiG har 
deltagit med representant och fört fram brukarperspektivet på vägledningarna.  

Arbetsgrupp värdebaserad vård för neuropsykiatriska tillstånd, vid Psykiatri 
Affektiva SU. NSPHiG har deltagit med en representant i arbetsgruppen.  

Arbetsgrupp Plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende 2018–2020, 
vid SU/beroende. NSPHiG har ingått med en representant i arbetsgruppen.  

 

Vårdsamverkan 

NSPHiG representerar idag sina föreningar i regionala och delregionala 
vårdsamverkansforum inom området psykiatri/missbruk. Vi ser en fortsatt efterfrågan 
av representation i dessa forum och anser att det är viktigt att NSPHiG fortsätter med 
den här formen av arbete. Det finns även en stor efterfrågan på representation i den 
lokala vårdsamverkan både på kommunnivå och i storstäderna på stadsdelsnivå, men då 
regionen består av 49 kommuner och Göteborg (än så länge) har 10 stadsdelar, har den 
här formen av efterfrågan varit svår att tillgodose. Vi har då valt att hålla 
inspirationsmöten och delta i aktiviteter på den lokal nivå. 

NSPHiG har under 2019 ingått i följande regionala och delregionala 
vårdsamverkansforum: 

Styrgrupp psykisk hälsa - NSPHiG ingår i styrgruppen med en representant. 

Södra Älvsborg - Då Södra Älvsborg har valt en annan organisering än temagrupper, 
har inte NSPHiG någon representant inom vårdsamverkan utan har istället byggt upp ett 
samarbete med representanter för närvårdssamverkan Södra Älvsborg där vi träffas 
löpande under året och planerar och deltar i aktiviteter.  

Fyrbodal - Då Fyrbodal har valt en ny organisering för vårdsamverkan och fasat ut 

beredningsgruppen psykiatri/missbruk där NSPHiG tidigare varit representerade, har 

NSPHiG i dagsläget inte någon representant inom vårdsamverkan men blir löpande 

inbjudna till arbetsgrupper och andra sammanhang för brukarinflytande.  
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Vårdsamverkan Skaraborg - NSPHiG har löpande ingått som ordinarie representant 

och deltagit på möten, lämnat synpunkter och tagit del av utvecklingsarbetet.  

Vårdsamverkan Samla, psykiatri/missbruk -  NSPHiG har löpande ingått som 
ordinarie representant och deltagit på möten, lämnat synpunkter och tagit del av 
utvecklingsarbetet.  

Vårdsamverkan Samla, barn och unga - NSPHiG har löpande ingått som ordinarie 
representant och deltagit på möten, lämnat synpunkter och tagit del av 
utvecklingsarbetet.  

Vårdsamverkan Kungälv -  NSPHiG har löpande ingått som ordinarie representant och 
deltagit på möten, lämnat synpunkter och tagit del av utvecklingsarbetet.  

Temagrupp Psykiatri, Göteborg -  NSPHiG har löpande ingått som ordinarie 
representant och deltagit på möten, lämnat synpunkter och tagit del av 
utvecklingsarbetet.  

 

4. Information och utbildning 

För att hålla brukarinflytandearbetet igång krävs kunskap, inspiration och vägledning. 
NSPHiG har blivit inbjudna till olika sammanhang för att bidra med sin kompetens på 
dessa områden, men även skapat egna sådana sammanhang för att skapa nya 
utvecklingsprocesser.  

 

Utbildning för personal/verksamheter 

SIP - mötesledarutbildning - Under 2019 har NSPHiG genomfört 12 
utbildningstillfällen i samverkan med Vårdsamverkan GR. 

SIP - lotsutbildning - I samverkan med Vårdsamverkan Södra Älvsborg har NSPHIG 
under 2019 genomfört två SIP-lotsutbildningar. 

Introduktionskurs för blivande specialistpsykologer - Under 2019 har NSPHiG 
deltagit i utbildningen på temat ”delaktighet”, som en del av introduktionskursen.  

Introduktionskurs i samverkan - Under 2019 har NSPHiG deltagit i planeringen av en 
utbildning för personal inom vårdsamverkan i Göteborgsområdet.  

Föreläsning om brukarinflytande – En föreläsning för närsjukvårdsgruppen i Lysekil. 

Föreläsning om brukarinflytande – En föreläsning med fokus på återhämtning för 
personal från rättspsykiatrin Rågården. 

Föreläsning om brukarinflytande – Ett informationsmöte om NSPHiG och 
brukarinflytande för rehabkoordinatorerna inom psykiatrin i Göteborg. 
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Föreläsning om brukarinflytande och NSPHiGs arbete i VGR – Medverkan på SKR:s 
workshop ”Att stärka samverkan med hjälp av samverkansöverenskommelser”. NSPHiG 
var inbjudna för att föreläsa om delaktighet och hur man kan arbeta med att stärka 
systematiskt brukarinflytande utifrån exempel från vårt arbete i Västra Götaland. 
Seminariet filmades och spreds via SKR:s och NSPHiGs hemsida. 

 

Utbildning för patienter/föreningar/allmänhet 

SIP - Två utbildningstillfällen för föreningar om SIP och lagen om trygg och säker 
utskrivning från heldygnsvård har genomförts. 

SIP - Tre utbildningstillfällen för egenerfarna och anhöriga om SIP och lagen om trygg 
och säker utskrivning från heldygnsvård har genomförts. 

Föreläsning om brukarinflytande – Föreläsning med fokus på delaktighet under 
Psykiatriveckan i Falköping.  

Pegasus - Vid två utbildningstillfällen har NSPHiG föreläst under patientutbildning 
Pegasus vid psykiatriöppenvård SÄS.  

 

Informationsspridning och omvärldsbevakning  

Sprida information till verksamheter - NSPHiG har gjort utskick till verksamheter i 
regionen samt brukarföreningar som ännu ej fått information om detta regionuppdrag 
och informerat om vad vi kan erbjuda inom ramen för uppdraget.  

Sprida information digitalt - Under 2019 har NSPHiG löpande gjort uppdateringar via 
sociala medier som Twitter och Facebook, om vad som händer inom regionuppdraget.  

Omvärldsbevakning - För att kunna tillhandahålla uppdaterad information av god 
kvalitet på utbildningar, i metodstödssammanhang och som representanter i inflytande 
forum, behöver NSPHiG hålla sig ajour med vad som är på gång i regionens 
verksamheter. NSPHiG har följt upp nationella satsningar och nya riktlinjer inom 
området psykiatri/missbruk. NSPHiG har deltagit på spridningskonferenser och 
utbildningsdagar.  
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5. STÄRKT BRUKARINFLYTANDE VÄSTKOM  

Bakgrund 

I april 2017 fick NSPHiG i uppdrag av Västkom att kartlägga brukarmedverkan- och 
inflytandet på kommun- och vårdsamverkansnivå i Västra Götaland. Kartläggningen 
skulle ske utifrån kommunernas, vårdsamverkansarenornas och brukarföreningarnas 
perspektiv, samt undersöka vilka patient-, brukar- och närståendeföreningar det finns 
inom området psykisk ohälsa på lokal nivå i länet.  

Resultatet av kartläggningen presenterades i rapporten ”Brukarinflytande inom 
området psykisk ohälsa på kommun- och vårdsamverkansnivå i Västra Götaland”. I 
rapporten gavs en sammanfattande analys av kartläggningen och förslag på möjliga 
åtgärder för att öka brukarmedverkan och stärka brukarinflytandet på kommun- och 
vårdsamverkansnivå i länet. 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 nästkommande uppdrag för 2018-2019 formades. Resultaten från detta år 
presenteras nedan i samma struktur som uppdragsbeskrivningen är formulerad. 

 

Uppdragsbeskrivning för länssamverkan 2019 

Uppdraget omfattar två olika delar:  

Stöd till kommuner och vårdsamverkansarenor 
 

• Erbjuda utbildningar för personal inom kommun och vårdsamverkan om 
brukarinflytande.  

o Mailutskick med erbjudande om handledning, utbildning och workshops i 
brukarinflytande har gått ut till samtliga kommuner. Dessa följdes upp 
med ytterligare mail/telefonsamtal vilka genererade olika slags besök och 
aktiviteter (se nedan i rapporten).  

o Medverkan på Psykiatriveckan, v 43 i Falköping. NSPHiG föreläste om 

brukarinflytande och delaktighet.  

o Föreläsning på Trepartskonferens i Falköping den 25 oktober, om 

brukarinflytande och delaktighet. Deltog även på Trepartskonferensen i 

Falköping föregående år, 181026.  

o Medverkan på SKR:s workshop ”Att stärka samverkan med hjälp av 

samverkansöverenskommelser” den 2 december. NSPHiG var inbjudna för 

att föreläsa om delaktighet och hur man kan arbeta med att stärka 

systematiskt brukarinflytande utifrån exempel från Västra Götaland. 

Seminariet filmades och spreds via SKR:s och NSPHiGs hemsida. 
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• Erbjuda metod- och handledningsstöd för utvecklingen av 

brukarinflytandearbetet. 
Stödet har skett främst genom möten/telefonsamtal som sedan lett till ”workshop i 
brukarinflytande”, vilket är en form för att informera och skapa diskussion för 
vidare planering och prioritering av lokala brukarinflytandeinsatser.  
 
I dessa kommuner har en sådan utveckling ägt rum: 

o Workshop om Brukarinflytande – Partille Socialpsykiatri. Datum: 181212. 

o Erbjuda attitydförändrande aktiviteter riktat till alla i kommunerna. 
o Mailutskick med erbjudande om föreläsningar och information om 

Hjärnkolls arbete har gått ut till samtliga kommuner.  
o Deltagande på Psykiatrins dag i Vårgårda. Datum: 181105 

o Föreläsning, samtal och paneldiskussion arrangerat för studenterna på 

programmet för socialpsykiatrisk vård, Högskolan Väst. Datum: 190109. 
o Föreläsning om inifrånperspektiv på psykisk ohälsa under Leva&Fungera, 

svenska mässan i Göteborg. Datum: 190326.  
o Medverkan på Idébytardagen i Vara. Föreläsning om inifrånperspektiv på 

bemötande och SIP samt bokbord med information om NSPHiG och 
Hjärnkoll. Datum: 191030. 
 

• 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 genom att bl.a. bjuda 
in till delregionala dialoger.  

▪ Tre dialogmöten planerades och genomfördes tillsammans med 
personligt ombud, föreningar och brukare, i tre olika stadsdelar i 
Göteborg under 2018. 

▪ Deltagit på dialogmöte med kommittén för mänskliga rättigheter. 
Datum: 181018. 

▪ Möten och workshop har hållits med aktivitetshusets vänner i 
Kungälv inför planering av ett dialogmöte under 2020.  

 
• Erbjuda studiecirklar till kommuninnevånare med syfte att stärka brukare och 

brukarinflytande.  
▪ Cirkelledarutbildningar - Under 2018 har NSPHIG genomfört två 

cirkelledarutbildningar i att hålla studiecirklar så som Din egen 

makt, Med starkare röst, Din egen berättelse och Din rätt. 

▪ Livet som anhörig - Under 2018 har NSPHiG utvecklat och tagit 

fram en ny kurs/studiecirkel för anhöriga samt genomfört en 

pilotomgång i Härryda på 5 träffar à 2 timmar med 12 deltagare. 

Kursen fick stort genomslag och efterfrågan på nya kurstillfällen 

inkommer löpande genom kommunernas anhörigstöd.  
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Under våren 2019 har NSPHiG genomfört tre anhörigkurser: 

▪ Lerum/Alingsås – 15 deltagare  

▪ Kungälv NPF-anhöriga – 12 deltagare  

▪ Härryda – 14 deltagare  

▪ Kinna – Metodstöd och studiecirklar 
▪ Informationsträff för brukare i Marks kommun + för personalen på 

Vallmons träffpunkt i Kinna, 181123.  

▪ Tematräff för brukare på Vallmons träffpunkt, i Kinna. Datum: 

181211 och 181218. 

▪ Möte med chefen för träffpunkten i Kinna. Datum: 190125.  

▪ Studiecirkel Din egen makt arrangeras på Träffpunkten i Kinna – 

Startdatum: 190201.  

▪ Ytterligare en Studiecirkel i Din egen makt arrangeras i april-maj, 
för de som ej kunde gå i feb-mars.  

▪ Deltagarna uttrycker önskan om ytterligare aktiviteter. Flera 
uppföljande möten hålls under 2019, där olika alternativ 
diskuteras. 

▪ Ett dialogmöte planeras till december 2019, men blir inställt på 
grund av sjukdom. Nytt dialogmöte planeras till våren 2020. 

 
 

Stöd till samverkan mellan förening, kommun och vårdsamverkansarenor 
• Arrangera workshops med brukarrepresentanter, tjänstemän och politiker 

tillsammans med vårdsamverkan i syfte att knyta kontakter, lära känna varandra, 

öka förståelse för varandras olika perspektiv, hitta nya samverkansformer. 
Ett första steg i processen har varit att stärka framförallt brukare och föreningar 
på individnivå i vad de kan- och har möjlighet att påverka. Utifrån önskemål från 
målgruppen har dessa aktiviteter genomförts: 

▪ Delat beslutsfattande - NSPHiG har genomfört 

utbildning/workshop i delat beslutsfattande för föreningar, 

brukare och anhöriga under våren 2019 i Göteborg och Uddevalla, 

och under hösten 2019 i Skövde.  

▪ Informationsmöte om brukarinflytande för brukare/medborgare i 

Uddevalla kommun, i samverkan med socialpsykiatrin i Uddevalla, 

190403.  
 

• Ta fram ”Handbok i brukarinflytande inom området psykisk ohälsa” med syfte att 
skapa gemensamma strukturer och underlätta arbetet med brukarinflytande. 
Bjuda in till en referensgrupp att stämma av innehållet med under arbetets gång 
samt skicka utkast på remiss till berörda patient-, brukar- och 
närståendeföreningar i länet.   

o Ett första utkast på Handbok i brukarinflytande har utarbetats.  
o En referensgrupp för brukare/föreningar skapades, tre möten har hållits 

under hösten 2019. 



 
 
 

 

15 
 

o Referensgrupp för profession sker genom arbetsgruppen i 
koordinatorsuppdraget. 

o Utkastet gick ut på remiss i oktober genom arbetsgruppen för 
koordinatorsuppdraget. 

o Det första utkastet till Handboken presenterades under en regional 
konferens i brukarinflytande den 7e november.  

o Medverkan på CEPI:s (Centrum för evidensbaserade psykosociala 
insatser) nätverksdagar i Lund, NSPHiG föreläste om arbetet med att ta 
fram en Handbok i brukarinflytande.  

o Synpunkter på Handboken har samlats in och bearbetats.  
 

• Samverka med de regionala koordinatorerna för brukarinflytande inom området 
psykisk ohälsa för brukarorganisationerna och vårdsamverkansstrukturen.  

o Deltar i den gemensamma arbetsgruppen i koordinatorsuppdraget. 
o Gemensam planering och medverkan i den konferens om 

brukarinflytande som arrangeras den 7e november 2019. 
o Gemensamma möten och avstämning kring innehållet i Handbok i 

brukarinflytande. 
o Regelbunden avstämning sker. 

 
• Underlätta kommunikation mellan föreningar och verksamheter så de lättare 

hittar varandra och rätt forum så att samverkan kring gemensamma frågor 
lättare kan initieras. Samverka med Brukarrådet för Missbruksfrågor i VG för att 
undersöka om det finns gemensamma frågor att initiera aktiviteter kring.  

o Genom möten/kontakter med verksamheter som NSPHiG fått genom 
uppdraget informeras kontinuerligt om föreningar lokalt och den lista på 
föreningar som finns tillgänglig på VVG:s hemsida.  

o Kontakt och regelbundna möten sker med Missbruksrådet. 
 

• Komplettera listan på patient-, brukar- och närståendeföreningar inom området 
psykisk ohälsa i VG. 

o Pågående arbete. 

 

6. (H)JÄRNKOLL 
 

NSPHiG har sedan kampanjstarten 2010 varit projektsamordnare för Hjärnkollsarbetet i 
Västra Götaland. Attitydförändringskampanjen Hjärnkoll började i 3 län (Västra 
Götaland, Västerbotten och Uppsala) och har sedan dess utökats med ytterligare 10 län.  

Kampanjen avslutades vid årsskiftet 2014/2015 och i december 2014 fick myndigheten 
för delaktighet i uppdrag av regeringen att i nära samarbete med NSPH fortsätta att 
driva programmet för att få till stånd en permanent och långsiktig verksamhet utanför 
myndigheten på nationell och regional nivå.  
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I uppdraget ingick att stödja patient-, brukar- och anhörigorganisationernas insatser på 
området i syfte att de ska ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten. Myndighetens 
uppdrag förlängdes till att gälla hela 2015. 

Under början av 2016 tillkom en förordning om statligt bidrag för 
informatörverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar ur 
vilken NSPHiG/Hjärnkoll i Västra Götaland beviljades medel ur för fortsatt verksamhet 
under 2016 och 2017. Riksförbundet söker medel direkt ifrån Socialdepartementet och 
beviljades även de medel för 2016 och 2017. 

NSPHiG har fortsatt ansvar för Hjärnkolls arbete på regional nivå och är medlemmar i 
Riksförbundet. 

Under verksamhetsåren då vi varit en regional förening har vi fortsatt det arbetet som 
tidigare visat på goda effekter med att minska negativa attityder samt öka kunskapen. Vi 
kan generellt se att intresset för Hjärnkoll ökar i våra allmänt utåtriktade aktiviteter, att 
efterfrågan på föreläsningar ökat samt att det skett en spridning bland beställare. Vi har 
skapat goda samarbeten med olika kommuner i Västra Götaland, under verksamhetsåret 
2019 där vi återkommande är delaktiga under olika föreningsdagar som olika 
kommuner anordnar. Vi har haft stor spridning i Västra Götaland gällande såväl möten, 
föreläsningsuppdrag, samt deltagande vid exempelvis tema- och inspirationsdagar och 
mässor om psykisk ohälsa. 

Riksförbundet Hjärnkoll driver sedan 2017 ett Arvfondsprojekt som heter ”Den egna 

berättelsen- om psykisk ohälsa och migration”. Projektet vill öka öppenheten och 
kunskapen om psykisk ohälsa såväl som förståelsen för hur migrationens olika faser kan 
påverka den psykiska hälsan. I centrum för detta arvsfondsprojekt står ambassadörers 
egna berättelser och erfarenheter av psykisk ohälsa och migration i centrum. Projektet 
utbildar hjärnkollsambassadörer runt om i landet och har majoriteten av sina 
ambassadörer i Västra Götaland vilket inneburit stort samarbete mellan Hjärnkoll 
Västra Götaland och projektet ”Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och 
migration”.  

Grundutbildning  

Under verksamhetsåret 2019 har det genomförts en grundutbildning:  

• 18–19 september och 16 oktober: Grundutbildningen hölls på Hjortviken samt 
i Göteborg. Samarbete mellan Hjärnkoll i Västra Götaland, Hjärnkoll Halland, 
Hjärnkoll Skåne och projektet ”Den egna berättelsen- om psykisk ohälsa och 
migration”. Totalt utbildades tre ambassadörer bosatta i Västra Götaland varav 
en är kopplad till projektet ”Den egna berättelsen- om psykisk ohälsa och 
migration”. I Västra Götaland finns 24 aktiva, utbildade ambassadörer och av 
dessa är 7 utbildade ambassadörer kopplade till arvfondsprojektet ”Den egna 
berättelsen- om psykisk ohälsa och migration”. 
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Fortbildning 

Under året har Hjärnkoll i VG inte haft någon ambassadörsträff. Anledningen till att vi 
inte anordnat ambassadörsträffar är för att det är svårt för ambassadörerna att komma 
till sådana träffar på grund av jobb, studier eller andra förhållanden i livet. Vi valde 
istället att satsa på att ha ett fortbildningstillfälle i samarbete med Hjärnkoll Halland där 
Susanne Rolfner Suvanto föreläste om retorik och kommunikatören från Hjärnkoll Riks 
föreläste om marknadsföring.  

Möjligheten att ha kontakt med den regionala samordnaren är alltid möjlig för att 
få stöd i sin ambassadörsroll.  Kontinuerligt skickas information ut till 
ambassadörerna via mejl eller via telefonsamtal. En del ambassadörer är 
delaktiga i andra projekt inom NSPHiG, vilket innebär att kontakten sker oftare 
med vissa ambassadörer. Annars sker kontakt vid fortbildning, 
uppdragsförfrågningar och bokningar av ambassadörer för föreläsningar, 
informationsbord på mässor etc. 

 

• 8 september: Fortbildning för ambassadörerna i Västra Götaland samt Halland. 
Inbjuden föreläsare var ansvarig kommunikatör på Riksförbundet Hjärnkoll samt 
Susanne Rolfner Suvanto. Temat för detta tillfället var retorik samt 
marknadsföring.   

 

Övrigt 

De regionala föreningarna har tillsammans med Riksförbundet under verksamhetsåret 
2017 tagit fram en etisk plattform för att stärka och tydliggöra ansvaret som de 
regionala samordnarna, Riksförbundet och Hjärnkollsambassadörerna har gentemot 
varandra. Den etiska plattformen är framtagen utifrån den utbildningsbok och 
Hjärnkolls värdegrund ambassadörerna får under grundutbildningen och har 
implementerats under 2018. Arbetat med att säkerställa den information och de 
ambassadörer som skrivit på den etiska plattformen fortsätter under verksamhetsår 
2020.  

 

Föreläsningsuppdrag Hjärnkoll 2019 

Detta är uppdrag från NSPHiG/Hjärnkoll i Västra Götaland eller som kommit från 
Riksförbundet Hjärnkoll och Projektet ”Den egna berättelsen- om psykisk ohälsa och 
migration”. En del av Hjärnkollsuppdragen går fortfarande genom Riksförbundet direkt 
till ambassadören.  

Troligen finns det ett antal uppdrag som inte inrapporterats av ambassadörer som har 
eget företag som arbetar med uppdrag från Hjärnkoll, men också med uppdrag som 
kommer från annan uppdragsgivare inom kommuner, landsting m.fl.  

18 januari – Ambassadör föreläser för områdeschefer inom Göteborgsregionen. 
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29 januari – Ambassadör föreläser för anställda inom region, kommun samt 
primärvård i Borås.  

31 januari – Ambassadör föreläser för patienter samt anhöriga vid neuropsykiatriska 
behandlingsenheten i Borås. 

13 februari – Ambassadör föreläser för boendepersonal samt boende på ett LSS boende 
i Göteborg 

19 februari – Uppdrag: Den egna berättelsen- om psykisk ohälsa och migration. 
Ambassadör föreläser för läkarstudenter vid Sahlgrenska universitet. 

26 februari – Ambassadör föreläser för boendepersonal på ett LSS boende i Göteborg.  

4 mars – Ambassadör föreläser för patienter samt anhöriga på psykosmottagningen i 
Trollhättan.  

15 mars - Uppdrag: Den egna berättelsen- om psykisk ohälsa och migration. 

Ambassadör föreläser för personal på Habilitering och hälsa i Göteborg 

22 mars - Uppdrag: Den egna berättelsen- om psykisk ohälsa och migration. 

Ambassadör föreläser på Studieförbundet vuxenskolan i Stockholm.  

26 mars – Ambassadör föreläser för personal inom närvårdssamverkan i Södra 
Älvsborg i Borås 

26 mars – Uppdrag: Den egna berättelsen- om psykisk ohälsa och migration.  

Ambassadör föreläser för ett kvinnocenter i Frälsningsarméns regi i Stockholm 

27 mars – Ambassadör föreläser för personal på ett LSS boende i Göteborg.  

28 mars– Ambassadör föreläser för personal inom slutenvård i Stenungssund.  

1 april – Två ambassadörer föreläser för personal på ett kvinnoboende i Göteborg.  

9 april–. Ambassadör föreläser för personal på Norra Hisingens boendestöd i Göteborg 

10 april – Uppdrag: Den egna berättelsen- om psykisk ohälsa och migration. 
Ambassadör föreläser för medlemmar och personal på Fontänens aktivitetshus i 
Göteborg.  

11 april – Ambassadör föreläser för personal inom vuxenpsykiatrin i Sölvesborg. 

24 april – Två ambassadörer föreläser för högstadieelever samt personal på en 
Montessoriskola i Göteborg 

29 april - Uppdrag: Den egna berättelsen- om psykisk ohälsa och migration. 

Ambassadör föreläser för nyanlända i integrationsprojektet nycklar till det svenska 
samhället i Trollhättan.  



 
 
 

 

19 
 

2 maj – Ambassadör föreläser för patienter samt anhöriga vid neuropsykiatriska 
behandlingsenheten i Borås. 

6 maj -Uppdrag: Den egna berättelsen- om psykisk ohälsa och migration.  

Ambassadör föreläser för personal på Röda Korset i Kristianstad.  

7 maj – Ambassadör föreläser för personal på ett LSS boende i Göteborg.  

9 maj – Ambassadör föreläser för personal på Uddevalla sjukhus. 

14 maj – Ambassadör föreläser för personal på socialkontoret enheten för stöd och 
försörjning i Göteborg 

28 maj – Ambassadör föreläser för personal på Norra Hisingens boendestöd i Göteborg.  

2 juli – Ambassadör föreläser för unga med NPF diagnos på ett sommarläger i Göteborg 

9 september – Uppdrag: Den egna berättelsen- om psykisk ohälsa och migration. 
Ambassadör föreläser för allmänheten på Hälsoteket i Kortedala i Göteborg 

9 september – Ambassadör föreläser för personal inom socialresurs i Göteborg 

9 september - Uppdrag: Den egna berättelsen- om psykisk ohälsa och migration. 
Ambassadör föreläser för allmänheten på Hälsoteket i Östra Göteborg 

17 september – Ambassadör föreläser för personal samt brukare på Norra Hisingens 
boendestöd i Göteborg 

17 september – Ambassadör föreläser för personal inom närvårdssamverkan i Södra 
Älvsborg i Borås. 

18 september – Ambassadör föreläser för personal på Renova i Göteborg. 

19 september – Ambassadör föreläser för personal inom folktandvården i Göteborg 

27 september – Ambassadör föreläser för Vägen Ut kooperativet i Göteborg.  

8 oktober – Ambassadör föreläser för föräldrar inom Svenska kyrkan i Mölndal. 

8 oktober – Ambassadör föreläser för patienter samt anhöriga vid neuropsykiatriska 
behandlingsenheten i Borås. 

10 oktober – Ambassadör föreläser och är moderator vid vår nationella kampanjdag. 
Hjärnkoll i Västra Götaland anordnade dagen som hölls i Göteborg.  

10 oktober – Uppdrag: Den egna berättelsen- om psykisk ohälsa och migration. 
Ambassadör föreläser för SFI studenter på vuxenutbildningen i Karlskrona.  

15 oktober – Uppdrag: Den egna berättelsen- om psykisk ohälsa och migration. 
Ambassadör föreläser för elever samt personal på vård och omsorgscollege i Halmstad.  
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17 oktober – Ambassadör föreläser för personal inom socialtjänsten i Kungälvs 
kommun.  

22 oktober – Två ambassadörer föreläser för skyddsombud på Handels i Göteborg. 

28 oktober – Ambassadör föreläser för chefer på ABF samt HSB i Göteborg. 

30 oktober – Ambassadör föreläser för personal inom socialtjänsten i Vara.  

31 oktober – Ambassadör föreläser för patienter inom öppenpsykiatrin i Lidköping 

5 november – Uppdrag: Den egna berättelsen- om psykisk ohälsa och migration. 
Ambassadör föreläser för anställda inom region Sörmland i Nyköping.  

7 november – Uppdrag: Den egna berättelsen- om psykisk ohälsa och migration. 
Ambassadör föreläser för anställda inom region Sörmland i Eskilstuna. 

7 november – Ambassadör föreläser för allmänheten på ett migrationsseminarie som 
Hjärnkoll i Västra Götaland samt Migrationsprojektet anordnar i Göteborg. 

7 november – Ambassadör föreläser för personal samt deltagare på Aktivitetshuset 
Centrum i Göteborg. 

16 november - Uppdrag: Den egna berättelsen- om psykisk ohälsa och migration. 
Ambassadör föreläser på MR seminarie i Linköping. 

20 november – Ambassadör föreläser på en antistigmakonferens för allmänheten i 
Malmö. 

25 november – Uppdrag: Den egna berättelsen- om psykisk ohälsa och migration. 
Ambassadör föreläser för ungdomar på Värnet i Göteborg. 

6 december – Uppdrag: Den egna berättelsen- om psykisk ohälsa och migration. 
Ambassadör föreläser för arbetsmarknadsenheten i Katrineholm. 

7 december – Ambassadör föreläser för deltagare på enheten ung i Kungsbacka.  

7 december – Ambassadör föreläser för patienter samt anhöriga vid neuropsykiatriska 
behandlingsenheten i Borås. 

 

Uppdrag Arbetslivskoncept: 

22 oktober – Ambassadör föreläser för skyddsombud på Handels i Göteborg. 

28 oktober – Ambassadör föreläser för chefer på ABF samt HSB i Göteborg. 
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Manifestationer och Aktiviteter  

6 mars – Hjärnkoll i Västra Götaland stod med bokbord på ett seminarie som Bräcke 
diakoni anordnat.  

20 mars – Hjärnkoll i Västra Götaland stod med bokbord på Mimers kulturhus i 
Kungälv.  

26 mars - Hjärnkoll i Västra Götaland stod med bokbord på Svenska Mässan i Göteborg. 
 
26 mars - Hjärnkoll i Västra Götaland stod med bokbord aktivitetshuset Fontänen i 
Göteborg. 

5 maj ”Våga prata-dagen”- Hjärnkoll i Västra Götaland genomför Hjärnkolls nationella 
kampanjdag ”Våga prata-dagen” 5 maj. Vi anordnade en utåtriktad aktivitet på Gustav 
Adolfs Torg i Göteborg för att sprida vårt budskap och sprida information om vår 
verksamhet för allmänheten.  

22 maj - Hjärnkoll i Västra Götaland stod med bokbord under en dag för 
socionomstudenter vid Göteborgs universitet som KUNiS, Kunskapsutveckling i 
Samverkan, anordnat tillsammans med Göteborgs universitet. 
 
19 juni - Hjärnkoll i Västra Götaland stod med bokbord på Knalleland i Borås.  
 
30 augusti – Hjärnkoll i Västra Götaland stod med bokbord på Ulricehamn Pride.  

10 september – Hjärnkoll i Västra Götaland medverkar med information om vår 
verksamhet vid Suicidpreventiva dagen på Polhemsgymnasiet tillsammans med 
arrangörerna Suicidprevention i Väst.  
 
11–12 september – Hjärnkoll i Västra Götaland medverkar med bokbord vid 
Psykiatrins dagar i Borås. 
 
10 oktober ”World Mental Health Day” – temat var Suicidprevention Vi anordnade ett 
seminarium där vi bjöd in allmänheten. På seminariet fick besökarna lyssna till 
psykiatrikern Jan Beskow som har lång erfarenhet av suicidforskning. Han talade om 
modern forskning inom området ur såväl biologiska som strukturella perspektiv. 

Hjärnkollsambassadören Jenny Häggblom, delade med sig av sin egen historia om hur 
pressen inom idrotten och utfrysningen från sina medidrottare ledde henne in i psykisk 
ohälsa och suicidtankar.  

Anna Maria Nilsson, specialistläkare i psykiatri, föreläste om hur suicidalitet hos vuxna 
hanteras i vården. Hon lyfte bland annat fram vikten av att våga ställa frågor om suicid 
och lyssna på varje enskild individs berättelse innan en plan för behandling fastställs. 
Seminariet avslutades med ett panelsamtal.  

 

11 oktober - Hjärnkoll i Västra Götaland stod med bokbord på Gullmarsstrand i Lysekil. 
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14 oktober- Hjärnkoll i Västra Götaland stod med bokbord på seniordagen i Kungälv.  
 
1 november – Hjärnkoll i Västra Götaland medverkar med bokbord vid idébytardagen i 
Vara.  
 
18 december - Hjärnkoll i Västra Götaland stod med bokbord under en dag för 
socionomstudenter vid Göteborgs universitet som KUNiS, Kunskapsutveckling i 
Samverkan, anordnat tillsammans med Göteborgs universitet. 
 

MEDIA 

Januari – Ambassadören Staffan blir intervjuad av dagstidningen TTELA i Vänersborg.  

September – Ambassadören Parvaneh blir intervjuad av Göteborgsposten. 

September – Ambassadören Fatima blir intervjuad av Göteborgsposten.  

December – Ambassadören Ville blir intervjuad av Göteborgsposten.  

December – Ambassadören Woiny blir intervjuad av Göteborgsposten.  

 

Marknadsföring 

Vi använder vår hemsida för att presentera vårt budskap, verksamheten, 
ambassadörerna i Västra Götaland samt kontinuerligt uppdatera händelser. Under 
början av 2019 har Riksförbundet Hjärnkoll tagit fram nya hemsidor för de regionala 
föreningarna. På den nya hemsidan har information ytterligare aktualiseras, 
presentationer av ambassadörerna uppdaterats och nya bilder tagits.  

 

• Under verksamhetsåret 2019 har Hjärnkoll i Västra Götaland genomfört en 
satsning varje månad från januari till december som vi valt att kalla Månadens 
Ambassadör. En satsning som syftar till att lyfta, marknadsföra och öka 
kunskapen om Hjärnkollsambassadörerna. Tolv ambassadörer har fått svara på 
frågor;  
Vad föreläser du om? Till vem/ vilka riktar sig din föreläsning? Varför tycker du att 
man ska boka dig som Hjärnkollsambassadör Vilken är den vanligaste fördomen du 
möter? Vad hjälper dig idag? Ambassadören har visats med sina svar och med 
bild på vår hemsida, samt på vårt INSTA gram-konto.  

 

• Vårt INSTA gram-konto är en av de sociala kanaler som Hjärnkoll i Västra 
Götaland använder sig mest av, där läggs aktiviteter upp, händelser och 
ambassadörsuppdrag marknadsförs.  
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Nätverksträffar & Fortbildning för regionala samordnare 

5 februari-Nätverksträff 

15–16 maj-Nätverksträff 

28–29 augusti -Nätverksträff 

28–29 november -Nätverksträff 

 

Övrig informationsspridning 

Hjärnkoll i Västra Götaland har under året befunnit sig i flertalet sammanhang där vi 
kunnat sprida information om Hjärnkoll i Västra Götaland. Spridning av information vid 
olika informationsmöten, studiecirklar, konferenser, brukarråd, i regionala, 
delregionala, lokala och verksamhetsknutna arbetsgrupper och utvecklingsdagar. Här 
följer flera av dessa tillfällen:  

 

• 2 april: Politikerna i staden på Burgården. 

• 5 april: Stadsmissionen Göteborg, 20 deltagare. 

• 17 maj: Möte med verksamheter i Ale kommun. 

• 21 maj: Workshop i Lilla Edet. 

• 23 maj: Stadsmissionen Göteborg, 10 deltagare. 

• 14 augusti: Brukarrevisorsutbildning Göteborg, 5 deltagare. 

• 28 augusti: Information om brukarrevisioner samt Hjärnkoll i Trollhättan, 30 

deltagare. 

• 16 september: Specialist psykologer Östra, 10 deltagare. 

• 19 september: SIP utbildning, 40 deltagare. 

• 24 september: Workshop Ale Kommun, 70 deltagare. 

• 8 oktober: Chefsfrukost Ale Kommun. 

• 11 oktober: Fiskebäckskil Informationsmöte, 5 deltagare. 
• 15 oktober: SIP utbildning, 40 deltagare. 

• 22 oktober: Psykologen Föreläsning, 10 deltagare. 
• 25 oktober: Utbildning Föreningar Borås, 10 deltagare. 
• 25 oktober: BUP stormöte, 10 deltagare. 

• 29 oktober: Nätverksmöte med Compassen Lidköping, 5 deltagare. 

• 4 november: Föreläsning Socionomstudenter Göteborg, 100 deltagare. 
• 5 november: Bemötandeutbildning Psykiatrisamordningen Göteborg, 25 

deltagare. 
• 5 november: Bemötande utbildning på Dalheimers hus Göteborg. 

• 11 november: Utbildning Funktionsrätt Skövde, 15 deltagare. 
• 15 november: Seminarium MR dagarna Linköping, 100 deltagare. 
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• 18 november: Introduktionsutbildning socialsekreterare 
Psykiatrisamordningen Göteborg, 25 deltagare. 

• 21 november: Personligt ombud ledningsgrupp Göteborg, 10 deltagare. 

• 3 december: Funktionshinderdagen Nordstan Göteborg, 50 deltagare. 

• 10 december: Seminarium Myndigheten för delaktighet Göteborg, 100 
deltagare. 

• 17 december: Seminarium Partille kommun, 30 deltagare. 
• 18 december: Socionomdagen Göteborg, 100 deltagare. 
 

 

• In och utskrivnings processen i Simba 1 möte per månad, 25 deltagare. 

• Information har spridits vid anhörigutbildning för privatpersoner i Härryda 

Kommun, 12 deltagare. 

• Lokal psykiatrigrupp Kungälv 4 möten per termin, 15 deltagare. 

• Referensgrupp Tema barn och unga, 6 deltagare. 

• PMU- ungdomsmottagningarna i VG partsgemensam arbetsgrupp, 15 deltagare.  

• Brukarrådet Missbruk/Beroende, 15 deltagare. 

• Möten med SIMBA både barn och unga och vuxna, 40 deltagare. 

• Möten med SAMLA både barn och unga och vuxna, 20 deltagare. 

 

7. PSYKIATRISAMORDNING GÖTEBORG  

Brukarrevisioner  
 
NSPHiG fick i uppdrag av psykiatrisamordningen i Göteborgs stad att under 2019 utföra 
brukarrevisioner på tio verksamheter, fem på våren och fem på hösten: Grevegårdens 
boende, Backa/Tuve boendestöds enhet, Bankogatans boende och Virvelvindens boende 
Norra Hisingen funktionshinder, Västra Hisingens boendestöds enhet, Lundby 
boendestöds enhet, Aktivitetshuset centrum och Gyllenkrokens aktivitetshus. 

 

Grevegårdens boende 

Verksamheten Grevegårdsvägen är ett boende för personer med psykiatriska 
funktionsnedsättningar. Brukarna har egna lägenheter som är integrerade i ett ordinarie 
bostadsområde. Det är ett självständigt boende, personalen liknar det vid ”F100 med 
boendestöd”. Tio av lägenheterna finns i samma trappuppgång och två stycken är s.k. 
sattelitlägenheter som ligger en bit bort i en annan trappuppgång. Boendet har tillgång 
till en gemensamhetslokal och en personallägenhet. På torsdagar anordnas gemensam 
matlagning och på fredagar hålls hus möte. På husmötet planeras spontanaktiviteter in, 
exempelvis utflykter. Ofta följer personal med på aktiviteter initialt tills hyresgästen 
klarar att ta sig dit själv. Flera av hyresgästerna umgås och hjälper varandra.   
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För närvarande upptas 11 av verksamhetens 12 platser. Hyresgästerna är mellan 30 och 
65 år. Verksamheten har en personalstyrka på 5 personer. Från och med februari 
tjänstgör personalen även nattetid. Tidigare har man haft ambulerande nattpersonal. 

Den 15e januari 2019 har vi ett första möte med verksamhetschefen Lars Jansson. Vi 
bestämmer där och då att på grund av omorganisationer på enheten så skall vi invänta 
att bli kontaktade av en metodhandledare. Den 13 februari träffar vi personalen på 
grevegårdsvägen och den 15e februari är vi med på ett hus möte där vi presenterar att 
det skall göras en brukarrevision på boendet och vi berättar och visar på pp hela 
förloppet. Både personal och hyresgäster är närvarande på mötet. Totalt deltog 4 
respondenter i undersökningen. Intervjuerna hölls mellan 15 februari och 24 april. Varje 
deltagare fick ett presentkort på Hemköp värt 100 kr som tack för sitt deltagande. 

I styrgruppen ingick Petter Piccinelli och Jenny Ahto, samordnare för Brukarrevision på 
NSPHiG. 

I referensgruppen ingick Jenny Ahto, Petter Piccinelli, Mazdak Sobhani, enhetschef 
Grevegårdsvägens BmSS samt Hanna Söderqvist, metodhandledare Grevegårdsvägens 
BmSS (boende med särskild service). 

24 maj 2019 kom vi från NSPHiG ut och presenterade resultatet från revisionen för 
personal och brukare. 

 

Boendestödet Tuve, Norra Hisingen 

Boendestödet på Norra Hisingen är geografiskt uppdelat i två områden; Tuve och Backa. 
Det gjordes två separata brukarrevisioner, en för respektive område.  

Boendestödet på Norra Hisingen har totalt 187 brukare och ansvarar för tre 
träffpunkter med sociala gruppaktiviteter. Område Backa har 130 brukare vars 
problematik utgörs av psykiatriska, neuropsykiatriska eller intellektuella 
funktionsvariationer. Personalgruppen består av 25 personer som har arbetat länge och 
därmed har god kännedom om de brukare de är kontaktpersoner för. Enheten ger för 
närvarande insatser måndag till söndag, vardagar kl. 7-21 samt helgdagar kl. 8-20.  

Boendestödslokalen på Selma Lagerlöfs torg är en kombinerad träffpunkt för brukarna, 
här kan man fika och delta i gruppaktiviteter såsom t ex matlagningsgrupp.   

Psykiatrisamordningen förmedlade kontakt mellan NSPHiG och enhetschefen för 
boendestödet på Norra Hisingen. Det inleddes ett samarbete kring brukarrevision för de 
brukare som på grund av psykiatriska funktionsnedsättningar får omsorg av 
boendestödet. 

Det första mötet med verksamheten ägde rum 14 januari 2019, då NSPHiG träffade 
boendestödets enhetschef och personal. Där gavs information om brukarrevisionens 
syfte, revisionens olika steg samt praktikaliteter.   
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Ett informationsmöte för brukarna hölls 8 februari i Tuves boendestödslokal där 
NSPHiG gick igenom undersökningens syfte och anmälningsförfarandet. 
Anmälningsmaterial delades ut till de närvarande, resten av målgruppen delade 
personalen ut till. Anmälningsmaterialet innehöll en folder om brukarrevisionen, en 
anmälningsblankett, ett frankerat svarskuvert och en folder om NSPHiG. Brukarna 
kunde välja att bli intervjuade på träffpunkten ”Gröna huset”, hemma eller på telefon. 

Totalt deltog 18 respondenter i undersökningen; 16 stycken genom intervju och 2 
stycken via enkät. Intervjuerna hölls mellan 8 februari och 22 mars 2019. Varje 
deltagare fick ett presentkort värde 100 kr på ICA som tack för sitt deltagande. 

Styrgruppen utgjordes av Petter Piccinelli och Jenny Ahto, projektsamordnare för 
Brukarrevision på NSPHiG. 

I referensgruppen ingick Jenny Ahto, Petter Piccinelli, projektadministratör samt Ann-
Britt Svensson, enhetschef boendestödet på Norra Hisingen. 

27 maj 2019 kom vi från NSPHiG och presenterade revisionens resultat för personalen 
på Tuve boendestödsenhet. 

 

Boendestödet Backa, Norra Hisingen 

Den 22 januari träffade NSPHiG boendestödets personal för att informera om 
revisionen.   

Ett informationsmöte för brukarna hölls 14 februari i Backas boendestödslokal där 
NSPHiG gick igenom undersökningens syfte och anmälningsförfarandet. 
Anmälningsmaterial delades ut till de närvarande, resten av målgruppen delade 
personalen ut till. Anmälningsmaterialet innehöll en folder om brukarrevisionen 
anmälningsblankett, ett frankerat svarskuvert och en folder om NSPHiG. 

Totalt deltog 19 respondenter i undersökningen. Intervjuerna hölls mellan 14 februari 
och 26 mars 2019. Varje deltagare fick ett presentkort värde 100 kr på antingen ICA 
eller Hemköp, som tack för sitt deltagande.  

4 juni 2019 kom vi från NSPHiG och presenterade revisionsresultatet för personalen på 
Backa boendestödsenhet. 

Bankogatans boende 

Bankogatan BmSS har 12 hyresgäster. Verksamheten Bankogatan är ett boende för 
personer med psykiatriska funktionsnedsättningar som startade 2002. Boendet ligger 
precis intill Axel Dahlströms torg och är inhyst i en byggnad som tillhör äldreomsorgen. 
Det är en trevåningsbyggnad med 10 lägenheter, ett gemensamhetsutrymme med kök, 
matsal, TV-rum och balkong, samt ett personalutrymme. Till boendet tillhör också två 
externa lägenheter i närområdet. Hyresgästerna har tillgång till personal dygnet runt. 
Personalstyrkan består av 12 personer. Regelbundna aktiviteter är boendemöte och 
matlagningsgrupp. 
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Styrgruppen utgjordes av Petter Piccinelli och Jenny Ahto, projektsamordnare för 
Brukarrevision på NSPHiG. 

I referensgruppen ingick Jenny Ahto, Petter Piccinelli, Lars Jansson, enhetschef 
Bankogatan BmSS samt Susanne Skoglund Larsson, arbetsledare Bankogatan BmSS. 

Det första mötet ägde rum 15 januari 2019 då styrgruppen träffade verksamhetens 
enhetschef. Ett andra möte hölls 18 april där styrgruppen träffade arbetsledaren och en 
ifrån personalen. På båda mötena gavs information om brukarrevisionens syfte och 
genomförande. Dessutom diskuterades praktiska saker som intervjumall, 
anmälningsförfarande och neutral lokal.    

15 maj träffade styrgruppen verksamhetens personal för att informera om revisionen.   

16 maj anordnades en s.k. inspirationsträff för hyresgästerna i boendets 
gemensamhetslokal. Syftet var att inspirera hyresgästerna att ställa upp på intervju. 
Styrgruppen informerade om undersökningen och förklarade anmälningsförfarandet. 
Anmälningsmaterial delades ut till de som närvarade. Övriga hyresgäster fick 
personalen i uppdrag att dela ut till. Anmälningsmaterialet innehöll en folder om 
brukarrevisionen, en anmälningsblankett, ett frankerat svarskuvert och ett 
informationsblad om brukarföreningar. Brukarna kunde välja att bli intervjuade i en 
lokal på boendet, hemma eller på telefonen.  

Totalt deltog 4 respondenter i undersökningen. Intervjuperioden varade mellan 16 maj 
och 19 juni. Varje deltagare fick ett presentkort på ICA värt 100 kr som tack för sitt 
deltagande. 

11 september 2019 kom vi från NSPHiG och presenterade revisionsresultatet för både 
personal och brukare på Bankogatans boende. 

 

Virvelvindens boende 

Den 18 januari så träffar NSPHiG verksamhetschefen Sonja Sköld, och en 
metodhandledare i Lundby, Hisingen. Vi träffar personalen den 5 februari på deras APT, 
där bokar vi in en inspirationsträff på boendet. Den 26 februari är NSPHiG på 
Virvelvindens boende på en inspirations träff, några av personalen är medverkande och 
några hyresgäster deltar. Vi delar där och då ut anmälningsmaterialet. Det blir inte så 
starkt intresse att få vara med på intervju, så vi åker ut igen den 8 april på ytterligare en 
inspirations träff för att försöka få fler intervjuer. Men så blev inte fallet. NSPHiG har 
hela tiden haft kontakt och uppdaterat psykiatrisamordningen. I överenskommelse med 
psykiatrisamordningen läggs brukarrevisionen ned. 

Norra Hisingens funktionshinderenhet 

Funktionshinderenheten har 292 brukare. Hela denna grupp blev målgrupp för 

brukarrevision, och det var först till kvarn att anmäla sig till intervju. Målgruppen 

kommer i rapporten fortsättningsvis att refereras till som antingen brukare, klienter, 

respondenter eller intervjupersoner.   
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Personalgruppen består av 19 personer, 3 stycken 1 e sek, 1 enhetschef och en 
administratör. 
Deltagande brukare: 292 st. 
 

Ett första möte med 1:e socialsekreterare Johan Bornhall äger rum den 27 maj 2019. Där 
vi berättar om NSPHiG och brukarstyrd brukarrevisioner, men också om revisionens 
syfte på NHF och bakgrunden till revisionen och frågeformuläret. 

Vi bestämmer där och då att vi skall komma tillbaka den 5 sep 2019 för att träffa 
personalen och berätta om oss och att vi kommer att genomföra en revision och varför. 

Den 5 september 2019 sätts revisionen i gång då vi har med oss anmälningsmaterialet 
och lämnar det för utskick ifrån verksamheten. Från den 8 oktober till och med den 15 
november hålls intervjuer. 

Det deltog 27 respondenter i revisionen.   
 

I styrgruppen ingick Jenny Ahto, projektsamordnare, NSPHiG och Petter Piccinelli, 

projektsamordnare och administratör, NSPHiG. 

 

I referensgruppen ingick Jenny Ahto, Petter Piccinelli samt Johan Bornhall 1:e 

sekreterare Funktionshinder Norra Hisingen. 

 

Nästa möte med verksamheten hölls 5 sept. NSPHiG träffade då personalen som 

informerades om revisionen. Personalen på Norra Hisingens Funktionshinderenhet 

hade i uppgift att skicka och dela ut anmälningsmaterialet. I samband med detta möte 

satte revisionen igång.  

 

Totalt delades anmälningsmaterial ut till 292 brukare i undersökningen. Intervjuerna 

hölls mellan 8 oktober – 15 november. Varje deltagare fick ett presentkort på livsmedel, 

värde 100 kr, som tack för sitt deltagande. 

 

30 januari 2020 så håller NSPHiG en presentation för personalen på Norra Hisingens 

funktionshinderenhet. 

                                                                                                   

Gyllenkrokens aktivitetshus 

Första mötet med verksamheten hade vi den 28 maj 2019 med Emma Wig på 
Gyllenkroken. 

Då berättade vi om brukarstyrd brukarrevision och vart GK önskade en revision, till slut 
valde dem att göra revisionen på aktivitetshuset. Den 16 augusti 2019 träffade vi 
Claudia Deifel som är ansvarig för köket på GK. Då går vi mer igenom allt från början till 
slut i en revision, hon är då osäker på vilka frågor dem vill ha med så hon får ett 
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frågeformulär digitalt som hon mejlar alla sina kollegor så dem alla kan lämna 
synpunkter. 

17 september så träffar vi hela personalstyrkan och då har alla satt sig in i 
frågeformuläret och vilka frågor som är aktuella för verksamheten. 

Från början önskar dem att inte ha med frågan som lyder: Har du sysselsättning, arbete 
eller studier? Men efter diskussion med psykiatrisamordningen så behöver denna fråga 
vara med om dem önskar en revision genom psykiatrisamordningen. 

Den 11 oktober hålls en inspirationsträff på fredagsfikan på GK, där delas det ut 
anmälningsmaterial. 

Det är 23 respondenter i revisionen, och intervjuerna hålls mellan den 4 november till 
och med den 26 november. 

22 januari presenterar vi resultatet för en liten skara personal och brukare på 
Gyllenkrokens aktivitetshus. 

 

Boendestödet Västra Hisingen 

Den 17 juni 2019 träffar vi Sofie Wassberg som är enhetschef för boendestödet i Västra 
Hisingen. Dem har tidigare gjort en revision 2016 och var så nöjda med arbetet så dem 
önskade ytterligare en under 2019. 

Fredagen den 13 september håller vi en inspirationsträff i boendestöds lokal i 
Länsmansgården, det kommer några brukare, vi delar ut anmälningsmaterial. 

Det är 17 respondenter i revisonen, intervjuerna hålls mellan den 15 oktober till och 
med den 29 oktober 2019. 

17 januari 2020 så håller vi från NSPHiG en presentation utav resultatet från revisionen 
som gjordes på Västra Hisingens boendestödsenhet.  

7 februari presenteras resultatet för brukarna. 

Boendestödet Lundby 

Lundby boendestöd gjorde en revision 2016, verksamheten har sedan dess vuxit både i 
personalstyrka och i antal brukare. I dagsläget har de 280 brukare, de största grupperna 
är psykos, ångest, depression och NPF.  
 
Personalgruppen består av 38 boendestödjare. Enheten är uppdelad i två 
personalgrupper med varsin chef.  
 
Boendestödjarna arbetar i team men det finns även viss samverkan beträffande vissa 
brukare. Ett team arbetar med brukare som har mer omfattande problematik, de arbetar 
7 dagar i veckan.  
Deltagande brukare: 250 st. 
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Två personalträffar hålls då personalen är uppdelad i två grupper. Första äger rum 21 

aug och den andre 22 aug 2019. Inspirationsträffen för brukarna hålls 17 sept.  

 

I styrgruppen ingick Jenny Ahto, projektsamordnare, NSPHiG och Petter Piccinelli, 

projektsamordnare och administratör, NSPHiG. 

 

I referensgruppen ingick Jenny Ahto, Petter Piccinelli samt Linda Hultqvist, enhetschef 

för Lundby boendestöd. 

 

Totalt deltog 250 respondenter i undersökningen. Intervjuerna hölls mellan 17 

september – 18 november. Varje deltagare fick ett presentkort på livsmedel, värde 100 

kr, som tack för sitt deltagande. 

 

14 januari 2020 höll NSPHiG en presentation av revisionsrapporten för Lundby 

boendestödsenhet personalgrupp 1. 

 

15 januari 2020 presenterade NSPHiG revisionsrapporten för personalgrupp 2. 

 

Aktivitetshuset centrum 

Aktivitetshuset Centrum har uppskattningsvis 150 brukare. Hela denna grupp blev 

målgrupp för brukarrevision, och det var först till kvarn att anmäla sig till intervju.  

Personalen består av 13-15 handledare, med utbildningsbakgrund som 

aktiveringspedagoger, arbetsterapeuter, socionomer, beteendevetare, mentalskötare 

och stödassistenter. Personalen arbetar utifrån ett återhämtningsinriktat 

förhållningssätt.   

 

I styrgruppen ingick Jenny Ahto, projektsamordnare, NSPHiG och Petter Piccinelli, 

projektsamordnare och administratör, NSPHiG. 

 

I referensgruppen ingick Jenny Ahto, Petter Piccinelli och Malin Lönegren Mikulic, 

enhetschef för Aktivitetshuset Centrum. 

 

Det första mötet med verksamheten ägde rum 27 augusti 2019 då NSPHiG träffade 

aktivitetshusets enhetschef för att informera om revisionen och planera dess 

genomförande.   

 

Nästa möte med verksamheten hölls 4 september. NSPHiG träffade då aktivitetshusets 

personal som informerades om revisionen.   
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12 september deltog NSPHiG på ett av verksamhetens husmöten för att informera 

besökarna om brukarrevisionen. De som närvarade på mötet fick var sitt 

anmälningsmaterial. Resten av anmälningsmaterialet överlämnades till personalen som 

tog på sig uppgiften att dela ut till övriga besökare. De närmast följande veckorna 

besökte NSPHiG några av aktivitetshusets arbetsgrupper för att nå ut till så många som 

möjligt med information om att en brukarrevision skulle utföras.  

 

Totalt deltog 23 respondenter i undersökningen, varav två svarade på frågorna via 

enkät. Intervjuerna hölls mellan 12 september - 14 oktober. Varje deltagare fick ett 

presentkort på livsmedel värde 100 kr som tack för sitt deltagande. 

 

De som den mest anmärkningsvärda med just denna revision är att den fick grönt på alla 

frågor. 

Det betyder dock inte att det inte finns några utvecklings/förbättrings möjligheter, för 

sådana har vi även lämnat här. 

 

Övrigt 

Vi har även hållt i två utbildningar för nya brukarrevisorer. Den 14 augusti höll vi första 
utbildningen och den 20 september den andra. Under 2019 utbildade vi 4 stycken nya 
revisorer. 

10 juni 2019 bjöd vi in våra revisorer till en revisorsträff på NSPHiG:s kansli där vi 
lunchade och pratade om vårens revisoner och hade intressanta diskussioner. 

 

Recovery College Studium (RC) 

Recovery College bygger på tanken att återhämtning är möjlig genom bland annat att få 
kunskap om de möjligheterna som finns. Syftet är ge människor verktyg för att bli 
experter på sina egna liv så att de kan ta tillvara och utveckla sina styrkor. Målet är 
också att förmedla hopp och ge självförtroende till var och en att påbörja sin egen 
personliga återhämtning. 

 Recovery College är en kurs för dem som vill ut i jobb eller studier men som känner sig 
osäker på om man vågar ta steget. Kursen hålls på Studium i Majorna och pågår under 
elva veckor. 

Studiecirkeln Din egen makt ingår i RC och den handlar om hur man kan ta makten över 
sitt eget liv, om hur man lär känna sig själv och kan gå vidare i livet. 

2019 pågick RC en gång per termin. NSPHiG medverkade de första 5 veckorna i varje 
omgång med studiecirkeln Din egen makt. Det var 12 personer som gick RC på vårens 
2019 och 11 personer som gick Recovery College hösten 2019. 
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Bemötandeutbildning  

NSPHiG har genomfört 2 stycken bemötandeutbildningar under året som riktade sig till 
socialsekreterare och boendestödjare. 

 

8. ATT KOMMA TILL SIN RÄTT 
 

Att komma till sin rätt var ett treårigt Arvsfondsprojekt som NSPHiG och Sahlgrenska 
Psykosvård Nordost drev tillsammans under åren 2016-2019. Projektet avslutades 31 
mars 2019. Totalt nådde projektet över 2000 personer under de 3 åren. Under dessa år 
hölls föreläsningar, workshops, samtalsgrupper och rättighetspicknickar under det 
övergripande temat mänskliga rättigheter. Det togs också fram en vägledning för 
människorättsbaserat arbete ur ett brukar/rättighetsbärarperspektiv som heter Fem 
steg mot egenmakt. Två av de anställda i Att komma till sin rätt har efter projektet 
avslutats fortsatt i andra uppdrag på NSPHiG.  

Diskrimineringsuppdraget 

Diskrimineringsuppdraget var ett samarbete mellan Västkom, VGR och NSPHiG. 
Uppdraget byggde på den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa ”Det 
goda livet i Västra Götaland”. Det innebar en kartläggning av utbildningar om 
rättighetslagstiftning och diskrimineringsgrunderna. I förlängningen kan detta leda till 
en utbildningsinsats för att höja kunskapsnivån hos baspersonal inom kommuner och 
landsting.  

 
9. FÖRENINGSUPPDRAGET 

 
Syftet med Föreningsuppdraget är att stärka och utveckla brukardelaktigheten 
regionalt.  

Stödjande av föreningsarbete regionalt 

Under året har detta gjorts genom ett flertal besök ute i regionen, både med personal 
och brukare. Bland annat i Kinna, Uddevalla, Trollhättan, Lidköping, Ulricehamn, Borås, 
Lysekil och Kungälv. NSPHiG har då träffat brukare, personal samt representanter för ett 
antal föreningar i regionen för att fördjupa ett gemensamt samarbete kring 
brukarinflytande. Detta har också innefattat ett antal utbildningar om mänskliga 
rättigheter, bemötande, egenmakt och inflytande.  

Ett gott exempel på denna process är att brukare från Aktivitetshuset Regnbågen i 
Färgelanda efter studiecirklar och dialogmöten som NSPHiG hållit där, nu har gått ett 
steg vidare och bildad en egen förening för personer med psykisk ohälsa. Ett annat gott 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/e37a82dd-51d2-460e-9e4d-2e665a5f87e7/Att%20komma%20till%20sin%20rätt.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/e37a82dd-51d2-460e-9e4d-2e665a5f87e7/Att%20komma%20till%20sin%20rätt.pdf?a=false&guest=true
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exempel på fördjupat samarbete är de bemötandeutbildningar som hållits tillsammans 
med Psykiatrisamordningen Göteborgs stad. 

Studiecirklar 

Vid många av de möten som NSPHiG deltagit i under året lyftes önskemål om 
studiecirklar, bland annat Din egen makt. Som en följd av detta har NSPHiG tagit fram en 
studiecirkelledarutbildning och rekryterat kandidater. Studiecirkelledarutbildningen 
hölls i januari 2020 med fem deltagare. Förhoppningen är att det ska startas ett antal 
studiecirklar under 2020. Tanken är även att samma cirkelledarutbildning kan komma 
att hållas med ledare som har ett regionalt fokus.  

Seminarier om mänskliga rättigheter 

NSPHiG medverkade dessutom på Mänskliga rättighetsdagarna i Linköping där temat 
var rätten till hälsa samt på Demokratidagen i Stockholm och på Myndigheten för 
delaktighets delaktighetsdag i Göteborg. Samtliga dessa seminarier gjordes i samarbete 
med Avdelningen för social hållbarhet, VGR.  

 

10. PEER SUPPORT 
 

Arbetsgivarskap 

2019 inleddes med en gradvis överflyttning av arbetsgivarskapet för Peer supportrar till 
de enheter där de arbetat sedan tidigare som anställda på NSPHiG 2016-2018. 

Genomförandet skedde gradvis och var slutfört vid halvårsskiftet 2019. Totalt blev 12 
Peer supportrar anställda inom olika psykiatriska öppen- och slutenvårdsenheter i 
regionen (Kungälv, SU, Uddevalla, Borås). 

 

Forskning 

Internetbaserad behandling av ångest, depression och sömnstörning har ett 
behandlingsbortfall på cirka 50 %.  

Närhälsan södra Älvsborg inledde mot denna bakgrund ett forskningsprojekt kring 
internetKBT och Peer support i samarbete med NSPHiG och 2 Peer supportrar. Under 11 
veckor fungerade peerarna som ett extra (digitalt) stöd för en grupp patienter som 
tackat ja till en IKBT behandling med detta tillägg.  

Utvärdering av denna intervention jämförd med kontrollgrupp kommer vt 2020. Under 
vt 2020 ansöker EBBA-teamet (Södra Älvsborg) och NSPHiG om ett nytt (förlängt) 
forskningsprojekt från Vinnova. 

Under hösten 2019 genomfördes enkätundersökningar bland patienter och personal 
inom Psykossektionens slutenvård angående deras uppfattning om Peer 
Supportverksamheten.  
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I svaren framkom enbart positiva uppfattningar om Peer Support och både patienter och 
personal ansåg det vara en viktig del av vården.  

Vad som bland annat framkom hos både patienter och personal var tidsaspekten ”när 
övrig personal inte har tid”, möjligheten till aktivering utanför avdelningen samt 
peerarnas specifika kunskap utifrån egen erfarenhet.  

Då materialet är litet kan inga större slutsatser dras men resultaten kan förhoppningsvis 
inspirera till mer omfattande utvärdering och vara en uppmuntran för de anställda Peer 
supporters. 

NSPHiG i samarbete med Högskolan Väst, GU och KI påbörjade under hösten 2019 ett 
forskningsprojekt om Interprofessionellt lärande.  

Internationell forskning visar att vårdpersonal förändrar sitt arbetssätt när Peer 
support medverkar i vårdteam, vilket gör dem mer kostnadseffektiva. PEER support-
projekten har hittills haft vårdfokus. I detta projekt tillämpas lärandeperspektiv.  

Projektets syfte är att undersöka och stödja ett interprofessionellt lärande, IPL, hos 
vårdpersonal som, i sina vårdlag, har inkluderat Peer supportrar samt att undersöka vad 
som kännetecknar deras professionalitet.  

Ytterligare syfte är att finna strukturer att organisera kvalitets- och effektivitetsökning 
genom att främja IPL. Den första målgruppen är Peer supportrar. Andra målgruppen är 
vårdpersonal som arbetar med Peer supportrar i sina team.  

För att stödja ett interprofessionellt lärande genomförs dialogmöten med vårdpersonal 
som har tagit emot Peer supportrar. Peer supportrar deltar också i fokusgrupp.  

Målet är förbättrad psykiatrisk vård och ökad psykisk hälsa genom utvecklandet av 
kunskap om interprofessionellt lärande genom Peer supportrars erfarenheter och 
kunskaper och vad som specifikt utmärker Peer supportrars professionalitet.  

Ytterligare mål är att utveckla kunskap om strukturer och organisering som främjar ett 
interprofessionellt lärande. Resultatet kommer att utgöra underlag för utbildningar och 
rapport. 

NSPHiG har tillsammans med NSPH-Skåne, NSPH-riks och CEPI bildat ett gemensamt 
forskningsråd med inriktning på bla Peer support. Vi träffas cirka 3 gånger om året, och 
därutöver har vi haft gemensamma föreläsningar om Peer support vid olika seminarier.  

CEPI har ända sedan tidig implementering av Peer support i Sverige varit det 
forskningscentrum som följeforskat på just Peer support (Regionerna i Skåne, Västra 
Götaland, Jönköping samt Stockholms stad).  

 

Utbildning, metodstöd och handledning 

NSPHiG har under 2019 utbildat olika personalgrupper inför implementering av Peer 
support, men också fortbildat då personalgrupp över tid har slutat och ersatts med nya 
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anställda. SU psykos beslutade att under hösten 2019 anställa ytterligare Peer support 
till psykosvård.  

NSPHiG och anställande part (AIR) tog fram gemensam annons för arbetssökande och 
genomförde intervjuer av sökande. Vi beslöt att erbjuda tjänsten till person som 
saknade Peer supportutbildning. NSPHiG ombesörjde så att personen kunde gå 
utbildning i Skåne i ett samarrangemang med NSPH-Skåne.  

NSPHiG har fungerat som löpande metodstöd för verksamheterna i olika frågor som har 
behövt hanteras under verksamhetsåret. Det har gällt olika personalärenden och 
anpassningsfrågor, som har diskuterats och hanterats på ett förtroendefullt sätt och 
lösts med ett positivt resultat som följd. 

NSPHiG har arrangerat såväl grupphandledningstillfällen för samtliga peerar i VGR samt 
varit behjälpliga med individuella handledningssamtal och ärenden. Under hösten 2019 
arrangerade NSPHiG, i samarbete med NSPH-Stockholm, en 2 dagars konferens i 
Göteborg där peer supportrar från VGR och Stockholms stad fick träffas för att utbyta 
erfarenheter och kunskaper.  

 

Internationellt samarbete 

 
NSPHiG har haft ett fortsatt utbyte av erfarenheter med olika länder och verksamheter 
som implementerat Peer support, via Skype möten.  

 

11. EXTERNA BRUKARREVISIONER  

NSPHiG har utfört tre externa revisoner under 2019. Revisioner där 
uppdragsgivaren har beställt och betalat för att få en revision genomförd. Dessa tre 
revisioner utfördes i Trollhättans kommun på ett boende med särskild service, ett 
boendestöd samt en träffpunkt. 


