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Dagens Program
Inledning
Brukarrörelsens metoder

• PEER Support – till gagn för brukarinflytande

• Mobil PEER Support för unga

• Återhämtningsguiden – ett verktyg för att 

stärka återhämtningsperspektivet i vård- och 

omsorg

• Patientforum – i Skåne Regionen

• Hälsospåret – metod för att stärka individen

• Hjärnkoll – Brukarinflytande med hjälp av den egna 

berättelsen

• Brukarstyrd Brukarrevision – vad är det idag och vad 

skulle den behöva bli?

Brukarinflytande – en framtidsvision
• Är de regionala brukarföreningarna medskapare i 

utvecklingsarbetet kring psykisk (o)hälsa?

PAUS
• Regional brukar- och närståendemedverkans-struktur 

kring patienter med psykisk ohälsa

• Psykiatrin där fokus är på patientens behov 

• Brukarinflytande i Psykiatrin Region Stockholm

Brukarpanel – Vårt nästa steg mot brukarinflytande

PAUS



Ställ dina frågor under livesändningen
För att ställa en fråga, gå in på www.slido.com
Skriv in koden "nsph” i fältet ”Enter code here”

Vi tar gärna emot frågor närsomhelst under livesändningen. 

Frågor kommer tas upp i mån av tid i slutet av sändningen. 

http://www.slido.com


Vad är brukarinflytande? 

Brukarinflytande innebär att den som använder en samhällsfunktion 
också har inflytande över dess utformning och innehåll. Ett annat 
ord för samma sak är patientinflytande. 

”Den som har skorna på fötterna vet var de skaver” kan sägas 
sammanfatta begreppet brukarinflytande.



Brukarinflytande på olika nivåer
Brukarinflytande ser olika ut på olika nivåer.

Individnivå
handlar om att stärka egenmakten och det egna personliga inflytandet i mötet 
med vård och omsorg.
Verksamhetsnivå
handlar om att stärka och involvera patient- och brukarerfarenheter i 
verksamheters planering och utveckling.
Systemnivå
handlar om att stärka och involvera brukarperspektivet i sammanhang där 
arbete bedrivs och beslut fattas som rör stora delar av befolkningen.



Varför är brukarinflytade viktigt?

Socialstyrelsen har gjort en sammanställning av några av alla fördelar som 
finns.
- De som beslutar om eller utför vården och omsorgen får mer kunskap om målgruppernas 

behov och erfarenheter. Det ger bättre kvalitet och bättre service.

- Det är mer effektivt att utgå från målgruppens faktiska behov än att utgå från behov tolkade av 
andra än målgrupperna själva.

- Brukar- och patientinflytande jämnar ut maktbalansen mellan de aktörer som beslutar eller 
utför vård eller insatser, och de personer som får vården eller insatserna.

- Möjligheten till inflytande kännetecknar en demokrati. I Sverige har vi tydligt tagit ställning för 
en demokrati som bygger på att människor ska kunna påverka de offentliga verksamheter de 
använder.



Hur kan vi konkretisera brukarinflytande?

Det pratas mer och mer om brukarinflytande men hur det vi konkretisera 
brukarinflytande?

I den här konferensen kommer vi prata mycket om hur 
brukarinflytande kan konkretiseras och bli verkligt. Vi kallar ofta 
detta för metoder för brukarinflytande.



Behovet av metoder brukarinflytande

- Behovet av metoder för ökat brukarinflytande har lyfts fram i flera rapporter
och kartläggningar. Exempelvis Socialstyrelsens kartläggning Metoder för
brukarinflytande och medverkan inom socialtjänst och psykiatri –en
kartläggning av forskning och praktik (SoS, 2011), samt i Att ge ordet och
lämna plats – Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom
socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård (SoS 2013).



Behovet av metoder för brukarinflytande

”Det finns ett stort behov av att både utvärdera och utveckla metoder för
brukarinflytande och pröva om några av dessa kan anpassas och användas för
grupper där metoder för brukarinflytande idag saknas. En slutsats från
kartläggningen var att kunskap behöver spridas om förutsättningar och former 
för brukarmedverkan och inflytande.” 

Källa: Att ge ordet och lämna plats (SoS 2013)



Dagens Program
Inledning
Brukarrörelsens metoder

• PEER Support – till gagn för brukarinflytande

• Mobil PEER Support för unga

• Återhämtningsguiden – ett verktyg för att 

stärka återhämtningsperspektivet i vård- och 

omsorg

• Patientforum – i Skåne Regionen

• Hälsospåret – metod för att stärka individen

• Hjärnkoll – Brukarinflytande med hjälp av den egna 

berättelsen

• Brukarstyrd Brukarrevision – vad är det idag och vad 

skulle den behöva bli?

Brukarinflytande – en framtidsvision
• Är de regionala brukarföreningarna medskapare i 

utvecklingsarbetet kring psykisk (o)hälsa?

PAUS
• Regional brukar- och närståendemedverkans-struktur 

kring paIenter med psykisk ohälsa

• Psykiatrin där fokus är på paIentens behov 

• Brukarinflytande i Psykiatrin Region Stockholm

Brukarpanel – Vårt nästa steg mot brukarinflytande

PAUS



Livesändningen fortsätter
efter pausen

PAUS – Vi ses snart!



Tack för ditt deltagande!


