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Uppdragshandling

Statsbidrag för att stärka brukarsamverkan
Bakgrund
”Uppdrag psykisk hälsa” är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges
kommuner och landsting (SKL). Syftet med överenskommelsen mellan SKL och Socialdepartementet
2016 är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ett gemensamt ansvarstagande från
berörda aktörer. Detta görs med målsättningen att befolkningen ska erbjudas individ- och
behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet när det gäller området psykisk hälsa.
Som en del av den nationella överenskommelsen har en länsgemensam analys och handlingsplan för
psykisk hälsa i Västra Götaland tagits fram1. Det har skett gemensamt för Västra Götalandsregionen
(VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt Nationell Samverkan för
Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är vårdsamverkan
regionalt, delregionalt och lokalt.
Den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland följer samma
fokusområden som regeringens:
1. Förbyggande och främjande arbete
2. Tillgängliga tidiga insatser
3. Enskildas delaktighet och rättigheter
4. Utsatta grupper
5. Ledning, styrning och organisation
För varje år klargörs statsbidraget mål och användning i överenskommelse mellan staten och SKL.
Överenskommelsen för 2018 bygger på tidigare års överenskommelser och är en fortsättning på det
långsiktiga arbete som syftar till att förändra området psykisk hälsa.
Statsbidragets ekonomiska och innehållsmässiga fördelning innefattar fortsatt arbete med regionala
handlingsplaner och aktiviteter kopplat till den.
I september 2017 beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) om fördelning av medel till projekt
kopplade till arbete med regionala utvecklingsplaner och insatser kopplade till handlingsplan för
psykisk hälsa 2018-2020.
HSS fördelade, i enlighet med nationell överenskommelse, 2 mnkr till länsgemensamt arbete för att
öka brukarmedverkan i kommuner och landsting. HSS har överlåtit till styrgrupp för psykisk hälsa att
besluta om användning av dessa medel.
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Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020

De mål som berörs i handlingsplanen är;
Mål 3:2 för vuxna i den länsgemensamma handlingsplanen; Brukarföreträdare ska erbjudas
delaktighet i utvecklingsarbete. Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att kunna
utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet i sin egen hälsa och vård är en mänsklig
rättighet och en hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, regional och
nationell nivå och varje insats behöver betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera
vad god kvalitet är. Indikator är; Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.
Mål 3:2 för barn och unga i den länsgemensamma handlingsplanen; Barns och ungas egna
upplevelser behöver tas tillvara för att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn har rätt
till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet
behövs på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje insats behöver betraktas från
barnets perspektiv. Barn, unga och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som möjligt kunna
påverka verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är.
Indikatorer för den båda målen är; Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.

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

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

Organisation
Styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa är styrgrupp. Avstämning görs
regelbundet med processledare för handlingsplan psykisk hälsa.

Tidplan för förankring och beslut
Vår 2018:
Höst 2018:
Höst 2019:

Fastställd uppdragshandling i styrgrupp psykisk hälsa
Rekrytering av koordinatorer för brukarsamverkan
Redovisning i styrgrupp psykisk hälsa samt beslut om fortsatt arbete.
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