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NSPH:s medlemsorganisationer
Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av 
patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska 
området. Vi arbetar för att våra medlemmar ska ha ett större infly-
tande över de beslut som fattas inom området. 

Vill du veta mer? Kontakta gärna någon av medlemsorganisatio-
nerna inom NSPH:

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar (tidigare Anorexi/Buli-
mi-Kontakt), www.friskfri.se

Riksförbundet Attention, www.attention-riks.se

Riksförbundet Balans, www.balansriks.se

RFHL – Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa, Likabehand-
ling, www.rfhl.se

RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

RUS – Riksförbundet Ungdom för Social hälsa, www.rus-riks.se

Schizofreniförbundet - Intresseförbundet för personer med schizofreni 
och liknande psykoser, www.schizofreniforbundet.se

SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes stöd, 
www.spes.se

Svenska OCD-förbundet, www.ocdforbundet.se

Sveriges Fontänhus, www.sverigesfontanhus.se

ÅSS – Svenska ångestsyndromsällskapet, www.angest.se

FMN – Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika www.fmn.se

SHEDO - Self  Harm and Eating Disorders Organisation www.shedo.se
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NSPH:s ändamålsparagraf
Patient-, brukar- och anhörigförbundens gemensamma policy om 
kraven på vård, stöd och ett inkluderande samhälle för personer 
med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Nätverket bildades 2007 
och har sedan dess arbetat för (ur ändamålsparagrafen):

• att genom organiserad samverkan medverka till att psykiatrin i vid 
mening utvecklas på ett humant, effektivt och säkert sätt – genom 
att berörda samhällsorgan tar tillvara den erfarenhet och kraft som 
medverkan från patienter, brukare och anhöriga erbjuder,

• att stödja och bidra till att utveckla patienters, brukares och anhörigas 
inflytande på alla nivåer i samhället,

• att stödja och bidra till utvecklingen av egenmakt, självhjälp och 
återhämtning,

• att medverka till att psykiatrin kan tillhandahålla vård med god kvali-
tet, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, i den omfattning 
och på så sätt att vården är lättillgänglig, demokratisk och rättssäker,

• att medverka till att samhället utvecklar tidiga och effektiva förebyg-
gande insatser, så att uppkomsten av psykisk ohälsa och psykiska 
sjukdomar eller funktionshinder så långt möjligt minimeras, 

• att med sin särskilda kompetens medverka i informations- och 
kunskapsspridning, opinionsbildning och utbildning om vård, stöd, 
behandling, bemötande, anpassning och hjälpmedel,

• att ge de samverkande organisationerna möjlighet att fördjupa kun-
skapen om varandras verksamhetsområden samt utbyta erfarenheter 
och information.

Med psykiatri i vid mening menas här såväl sjukvårdens psykiatriska verksamhe-
ter som relaterade verksamheter som bedrivs inom kommunerna (företrädesvis 
socialtjänsten), arbetsrehabiliterande verksamheter, skolor, utbildningar, barn- 
och ungdomsverksamheter, kriminalvården m fl. samhällsorgan.
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Förord
Psykisk ohälsa är ett område som fortfarande i alltför hög utsträckning präglas 
av negativa attityder, fördomar och okunskap. Men vi som arbetat med de här 
frågorna, märker också att saker och ting börjar gå åt rätt håll. Fler och fler 
förstår att patienter, brukare och anhöriga behöver bjudas in i det utvecklings-
arbete som pågår inom psykiatrin. Med hjälp av ambassadörerna i Hjärnkoll har 
vi lyckats öka kunskapen om psykisk ohälsa, minska fördomar i samhället och 
skapa förändring, något som har påvisats i flera befolkningsundersökningar. 
Men trots dessa framgångar finns det fortfarande mycket kvar att göra, och 
det är här vi tillsammans i vårt nätverk kan göra skillnad. Bland annat genom 
att ställa krav på makthavare och beslutsfattare på olika nivåer. Eller genom att 
kräva att vi får vara delaktiga i de beslut som tas.

Inom NSPH ryms tolv patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det 
psykiatriska området. Vi representerar helt olika diagnoser och olika människor 
men vi har också väldigt mycket gemensamt. Vi vill alla till exempel ha större 
inflytande inom våra respektive områden och kunna fortsätta att sprida kunskap 
för att förändra attityderna till psykisk ohälsa ännu mer.

Det här gör vi genom att vara närvarande lokalt, regionalt och nationellt på 
strategiska platser runt om i landet. Vi vill att företrädare för patienter, brukare 
och anhöriga ska finnas med där besluten fattas. Och steg för steg har vi lyckats 
vara med och påverka. 

För att uppnå ett reellt inflytande krävs dock ökade resurser, både ekono-
miska och kunskapsmässiga. Vi arbetar även med att få samhället att ta större 
ansvar för forskning och utbildning, att minska diskriminering av människor 
med psykisk ohälsa och att minska riskerna för självmord. Vi kämpar för att 
den som har psykisk ohälsa ska kunna leva sitt liv i gemenskap med andra. Det 
handlar om att ordna grundförutsättningar som exempelvis arbete, bostad, och 
försörjning. Flera studier visar nämligen att brister i detta leder till försämrad 
hälsa och svårigheter i återhämtning och tillfrisknande. 

Listan på saker vi inom NSPH vill åstadkomma är lång. De viktigaste kraven 
finns samlade i denna skrift som bygger vidare på det arbete nätverket startade 
för mer än tio år sedan. När vi tittar bakåt ser vi att mycket har åstadkommits 
genom att vi samlat våra krafter i ett gemensamt nätverk.

Vi representerar inget litet särintresse, utan en mycket stor del av befolk-
ningen. Psykisk ohälsa är vanligt, i Sverige har tre av fyra egen erfarenhet eller 
erfarenhet av att någon i närheten lever med psykisk ohälsa. Socialstyrelsen 
beräknar att mellan 20 och 40 procent av Sveriges befolkning lever med psykisk 
ohälsa. Enligt Försäkringskassan är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskriv-
ningsorsaken.

Sist men inte minst - ju mer politiker, beslutsfattare och vanliga människor 
lär sig om psykisk ohälsa desto bättre kommer det att bli, för oss alla. 

Anki Sandberg
Samordnare NSPH
 

Psykisk ohälsa är vanligt,  

i Sverige har tre av fyra 

egen erfarenhet eller 

erfarenhet av att någon 

i närheten lever med 

psykisk ohälsa.
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Inledning
Under den nationella psykiatrisamordningens arbete 2003-06 samlades 
de förbund som företräder patienter, brukare och anhöriga inom det psy-
kiatriska området. Resultatet blev nätverket NSPH – nationell samverkan 
för psykisk hälsa. Nätverket består av 12 patient-, brukar- och anhörigor-
ganisationer inom det psykiatriska området. 

Under åren har det gemensamma arbetet fokuserats på de områden som är ge-
mensamma för alla förbunden – inflytande, attitydarbete, stöd och redskap för 
ett brett intressepolitiskt arbete samt inte minst gemensamma arvsfondsprojekt. 

De ingående förbunden har var och en sina särskilda inriktningar och pro-
filer och arbetar utifrån dessa med sitt intressepolitiska arbete. Där inriktning 
är gemensam kan nätverket tillsammans utgöra en starkare röst och en bredare 
kunskapsbas än vart och ett av förbunden ensamma kan göra. Sedan starten 
har detta varit en betydelsefull inriktning. De senaste åren har fokus legat på att 
stärka de regionala och lokala föreningarnas samarbete och samverkan för att 
öka trycket på delaktighet i den fortsatta psykiatrisatsningen. Allt fler lokala och 
regionala nätverk eller föreningar har bildats. Idag finns nätverket representerat 
i många strategiska utvecklingsforum. Representanter utgörs av enskilda 
personer från de olika förbund, som genom företrädarskap bevakar samtli-
gas intressen.

Nätverket skrev tillsammans ett dokument inom ramen för den statliga 
satsning som benämns i inledningen. Det resulterade i en rapport – Rapport 
2006:6 från Nationell psykiatrisamordning. Rapporten fick namnet ”Så vill vi ha 
det”. Denna skrift är en omarbetning och uppdatering utifrån den situation som 
psykiatrin och samhällets alla övriga funktioner befinner sig i idag, där det pågår 
ett arbete för ett mer inkluderande samhälle för människor med psykisk ohälsa 
och deras anhöriga. 

Dokumentet gäller för nätverkets gemensamma arbete. Varje förbund har 
därutöver sina egna intressepolitiska krav och förslag. Tyngdpunkten i doku-
mentet ligger på det generella behovet av och kravet på inflytande, delaktighet, 
gemensamt beslutsfattande och kvalitetsutveckling. Därutöver lyfts några områ-
den upp som särskilt behöver uppmärksammas och som är gemensamma oav-
sett behov, diagnos eller intressepolitisk inriktning. Det handlar om det ansvar 
samhället har för den som vårdas mot sin vilja, för forskning och utbildning, 
för den eftersatta somatiska vården, för suicid och folkhälsoansvar samt för 
förändring av negativa attityder och bristande kunskaper i samhället om psykisk 
ohälsa. I begreppet psykisk ohälsa inbegrips alla former av psykisk ohälsa inklu-
sive substansberoende och neuropsykiatriska tillstånd. 

Det handlar om det ansvar 

samhället har för den som 

vårdas mot sin vilja, för 

forskning och utbildning, 

för den eftersatta soma-
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attityder och bristande 

kunskaper i samhället om 

psykisk ohälsa. 
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Att leva med psykisk ohälsa
Att leva med psykisk ohälsa handlar inte främst om vård och omsorg.  
Det handlar om att leva sitt liv i gemenskap med andra. Ett liv som in-
begriper frihet, delaktighet och samma möjligheter, rättigheter och krav 
som andra människor i samhället. Det betyder att bostad, arbete och för-
sörjning är centrala delar. Studier visar att bristen på dessa både leder till 
psykisk ohälsa och skapar svårigheter i att återhämta sig och tillfriskna. 

Psykisk ohälsa är mycket vanligt. Tre av fyra har på något sätt erfarenhet av 
det. Ändå har många svårt att prata öppet om det. Rädsla och okunskap gör att 
människor isolerar sig och blir isolerade av omgivningen. Inom NSPH arbetar 
vi tillsammans med Hjärnkoll för ökad öppenhet och fördjupad förståelse för 
människors olikheter. Målet är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter, 
oavsett psykiska olikheter.

Negativa attityder och diskriminering
Trots att psykisk ohälsa är så vanligt känner många som drabbas ändå skam 
och har svårt att prata om sina upplevelser med andra. I en undersökning från 
Hjärnkoll svarade fyra av tio som upplevt psykisk ohälsa att man valt att inte 
berätta om det på sin arbetsplats. Ungefär hälften av de tillfrågade i en annan 
Hjärnkoll-studie berättade att de under de senaste två åren låtit bli att söka vissa 
jobb, av rädsla för att bli diskriminerade. Samma studie visade också att var 
fjärde person på något sätt hade känt sig diskriminerad när det gällt att få ett 
arbete. Hälften av alla som har erfarenhet av psykisk ohälsa upplever att de har 
blivit orättvist bemötta i den somatiska vården. En lika stor grupp av patienter 
inom psykiatrin upplever samma sak. 

En konsekvens av bristande kunskap och negativa attityder till människor 
med psykisk ohälsa är diskriminering i samhället, på arbetsplatsen och i vården. 
Det kan handla om att inte få en sökt tjänst trots tillräckliga kvalifikationer eller 
att förbises vid avancemang. Det kan också handla om att inte få tillgång till 
samma somatiska vård som övriga befolkningen eller att offentliga miljöer inte 
är tillgängliga. Vissa personer är särskilt utsatta, utöver sin psykiska ohälsa, och 
det är utrikesfödda, kvinnor, unga (under 25 år) och äldre (över 65 år). Mellan 
åren 2010 och 2014 drev NSPH och Myndigheten för delaktighet (tidigare  
Handisam) kampanjen Hjärnkoll för att påverka attityderna kring psykisk ohäl-
sa. Sedan 2015 driver NSPH:s organisationer arbetet vidare inom Riksförbun-
det Hjärnkoll.

Livsvillkor
Hälsa och livslängd
Det är idag en allmänt accepterad kunskap att människor med psykisk sjukdom, 
framförallt schizofreni och schizofreniliknande tillstånd samt bipolär sjukdom, 
har en minskad förväntad livslängd för män på 15-20 år och för kvinnor 10-15 
år. Socialstyrelsen har också visat att personer med en psykiatrisk diagnos vid 
somatiska tillstånd som stroke, bröstcancer, diabetes och hjärtinfarkt inte får 
samma medicinska vård som de som inte har en psykiatrisk diagnos. 

Ekonomi
I jämförelse med befolkningen i övrigt kan man konstatera att människor med 
psykisk ohälsa har väsentligt lägre inkomster, högre levnadskostnader, kortare 
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utbildning och lider i högre grad än andra av ensamhet och isolering. Många 
saknar helt enkelt egna resurser att kunna ta sig ur en svår livssituation. Sam-
bandet mellan dålig ekonomi och psykisk ohälsa är starkt. Dålig ekonomi och 
oro för framtida försörjning försämrar möjligheterna till återhämtning vilket 
i sin tur gör det svårare att klara av utbildning och arbete och att försörja sig i 
framtiden. Detta blir lätt en väldigt ond cirkel.

Samhällets vård och stöd
Samhällets stöd till den som är sjuk består av de statligt reglerade socialförsäk-
ringarna, landstingens hälso- och sjukvård och kommunernas omsorg. 

För många är socialförsäkringen en långvarig, ibland livslång, funktion för att 
möjliggöra ett arbete efter den egna förmågan. Socialförsäkringen ska också ga-
rantera en försörjning för dem som helt saknar arbetsförmåga och som i stället 
för arbete behöver ta del av annan meningsfull sysselsättning.

Hälso- och sjukvårdens förmåga att erbjuda adekvata insatser och behandlingar, 
såväl tillfälliga som långvariga, är avgörande för att människor överhuvudtaget 
ska kunna värna och utveckla den egna arbetsförmågan. För att människor 
medsjukdom eller funktionsnedsättning ska kunna återfå eller förbättra eller 
åtminstone inte försämra sin hälsa och arbetsförmåga, förutsätts att habilitering 
och rehabilitering håller en hög kvalitet och finns att tillgå efter behov under 
hela livet.

Sjukförsäkringens regler av idag fungerar därför illa för personer med all-
varligare psykisk ohälsa. Systemet tar ingen hänsyn till hur den psykiska ohäl-
san utvecklas och hur lång tid det tar att bli återhämtad. Många befinner sig 
i väntan på utredning, diagnos, behandling eller (re-)habilitering när de enligt 
Försäkringskassans tidsgränser ska börja arbeta eller föras över till Arbetsför-
medlingen. Fler än tidigare har blivit beroende av aktivitetsersättning alternativt 
försörjningsstöd eller tvingas leva på anhöriga. I detta avseende har socialför-
säkringsreformen 2008 direkt motverkat sitt syfte.

När sjukpenningen eller aktivitetsersättningen inte räcker, förväntas man 
söka kommunalt försörjningsstöd. Personer med psykisk ohälsa eller funk-
tionsnedsättning har dock ofta svårt att klara av de krav som socialtjänsten eller 
andra myndigheter ställer (till exempel att redovisa alla kontoutdrag för de tre 
senaste månaderna, avyttra värdesaker, skicka alla lån till kronofogden, söka bo-
stad med lägre hyra m.m.) och förlorar därmed sin försörjning. För några som 
lever ett liv på marginalen är det anhörigas hjälp som gör att de klarar sig. För 
andra tilltar den sociala misären. De förlorar sin bostad, hamnar i missbruk eller 
begår desperata och självdestruktiva handlingar.

Demografiskt behöver Sverige mobilisera fler till arbete om vårt välfärdssam-
hälle inte ska utarmas. Därför är det viktigt att ge människor tid och möjlig-
het att efter sina förutsättningar hinna öva upp en arbetsförmåga som kan 
komma samhället till godo. NSPH menar att man måste sluta lasta individen 
för vårdens och det allmännas oförmåga att leverera snabba lösningar på 
komplicerade hälsoproblem.Vill man öppna arbetsmarknaden för fler bör man 
utgå från att människor med psykisk ohälsa, som alla andra, vill göra något av 

Sambandet mellan dålig ekonomi och psykisk ohälsa är starkt. Dålig ekonomi och oro för framtida för-

sörjning försämrar möjligheterna till återhämtning vilket i sin tur gör det svårare att klara av utbildning 

och arbete och att försörja sig i framtiden. Detta blir lätt en väldigt ond cirkel.
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sina liv, studera eller komma ut i arbete. Studier och arbete i sig kan dessutom 
fungera som rehabilitering,

NSPH anser att reglerna i sjukförsäkringen och arbetslinjen måste vara 
betydligt mer flexibla anpassningsbara för att människor med psykisk ohälsa ska 
ges rimliga möjligheter att kunna försörja sig genom arbete. Stöd, respekt och 
förtroende för att individer faktiskt vill bidra med 100 procent av sin förmåga 
är en bra början. En relevant och samordnad rehabilitering med utgångspunkt 
i individens förutsättningar och livssituation är en god fortsättning. Det borde 
vara nolltolerans mot att utförsäkra någon som ännu inte är frisk nog att stå till 
arbetsmarknadens förfogande. Det övergripande målet för varje individs reha-
bilitering/habilitering måste vara att denne i så hög grad som möjligt ska kunna 
återvända eller få tillträde till den ordinarie arbetsmarknaden. 

Vård mot den enskildes vilja
Det finns en inbyggd motsättning i att tvinga någon till vård. God vård bygger 
på en allians mellan den enskilde och vården. Patienten eller brukaren och den-
nes anhöriga behöver känna trygghet och tillit till vården. Tilliten kan allvarligt 
rubbas vid tvångsvård och tvångsåtgärder. 

Under senare år har tvångsvården varit föremål för utvecklingsarbete i syfte 
att minska behovet och därmed användandet av tvång och tvångsåtgärder. För-
slag har även lagts från regeringen om en säker utskrivning efter heldygnsvård. 
Trots detta finns stora behov av att utveckla vårdens innehåll och stärka patien-
tens rättssäkerhet och inflytande. Det är särskilt oroväckande att många unga 
kvinnor utsätts för en stor mängd tvångsåtgärder och att tvång används vid vård 
av minderåriga. Att vårda personer, i huvudsak unga flickor med allvarligt själv-
skadande, i rättspsykiatrin, utan att de är dömda, ska inte vara tillåtet. Vården 
inom rättspsykiatrin är inte anpassad till denna grupp och orsakar stigmatisering 
och rättsosäkerhet.

Mot bakgrund av ovanstående ska tvång och tvångsåtgärder undvikas och 
användas i yttersta nödfall. I vilken utsträckning det är möjligt, utan att den 
enskilde utsätts för onödigt lidande, beror på hur väl utbyggt det förebyggande 
och uppsökande stödet är. Det finns situationer är som inte är undvikbara då 
risk finns att den enskilda tar sitt liv eller skadar sig själv eller andra. Det är för 
många en katastrof  att inte ha hindrats att göra sig själv eller andra illa. Det kan 
då handla om att skada sig själv fysiskt eller psykiskt, ekonomiska, suicidförsök 
samt olika former av utsatthet för anhöriga. För en del kan det innebära inte 
bara lidande utan också en social och ekonomiskt katastrof. 

När dessa risker finns och tvång använts bör eftersamtal och krisplan upprät-
tas i syfte att förhindra behovet av tvång och tidigt sätta in insatser. I detta bör, 
om patienten inte motsätter sig det, anhöriga involveras. Frågan om anhörigas 
medverkan bör ställas så att patienten erbjuds att ta med någon som hen vill ska 
medverka. Det vill säga en positiv fråga som pekar på möjligheten.

Den rättspsykiatriska vården, som är en av de mest undanskymda vårdverk-
samheterna, behöver genomlysas och utvecklas. Ett särskilt problem är att fär-
digbehandlade patienter som borde skrivas ut till öppna vårdformer blir kvar på 
de rättspsykiatriska enheterna på grund av att boende, sysselsättning, vård och 
stöd inte ordnas på deras hemorter. Det är svårt att få inblandade kommuner 
och landsting att komma överens om fördelning av ansvar och kostnader. Dessa 
missförhållanden har funnits i många år föranleder att Sverige kritiseras för att 
bryta mot de mänskliga rättigheterna.

Att vårda personer, i 

huvudsak unga flickor 

med allvarligt självska-

dande, i rättspsykiatrin, 

utan att de är dömda, 

ska inte vara tillåtet.  
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Överst på vår dagordning:  
Inget om oss utan oss
Ökat inflytande och mer delaktighet på alla nivåer i samhället 

Inflytandet och delaktigheten i de insatser som berör människor med 
psykisk ohälsa och deras anhöriga kan ske på olika nivåer. Grundprinci-
pen ”Inget om oss utan oss” gäller på samtliga. 

Inflytande för den enskilda individen
För den enskilde handlar det om att kunna besluta om och påverka utformning-
en av de insatser som andra kan ge. Det finns tydliga skrivningar om detta i lag-
stiftningen men ändå är det ett av de vanligaste klagomålen från både patienter, 
brukare och anhöriga på vårt område. Vi anser att den enskildes inflytande är 
viktigt både för demokratin, den enskildes hälsa och återhämtning och för att 
upprätthålla kvalitén i de insatser som samhället tillhandahåller. 

Därför arbetar vi för:
• att patienternas, brukarnas och de anhörigas delaktighet är efterfrågad  

och uppskattad
• att man ökar användningen av metoder för dialog och uppföljning som 

involverar den enskilde patienten, brukaren och de anhöriga på ett ak-
tivt sätt och som stärker egenmakt och återhämtning, t.ex. via metoden 
Delat beslutsfattande.

• att man ökar möjligheten för patienter, brukare och anhöriga att komma 
i kontakt med andra med liknande erfarenheter och som är engagerade i 
verksamheternas utveckling

• att man ökar antalet patienter, brukare och anhöriga som medverkar i  
olika utvärderingsaktiviteter

• Inflytande för grupper av patienter, brukare och anhöriga
• Inflytandet på gruppnivå är viktigt för att alla verksamheter ska behålla 

fokus på kvaliteten för den enskilde och för att kunna bidra med underlag 
till ledningarnas beslut och prioriteringar.

Därför arbetar vi för 
• att patienternas, brukarnas och de anhörigas kompetens är efterfrågad  

och uppskattad
• att verksamheterna blir bättre på att följa upp resultat som är viktiga för 

patienter, brukare och anhöriga 
• att personal och verksamhetsledningar har en positiv syn på formerna för 

och nyttan med delaktighet och inflytande på alla nivåer
• att fler patienter, brukare och anhöriga är med och utvärderar verksamhe-

ternas resultat genom brukarrevisioner och annat kvalitetsutvecklingsarbete
• att man oftare använder personer med egen erfarenhet av ohälsa i perso-

nalutbildningar, patientutbildningar och annan kompetensutveckling
• att man skapar fler tjänster för personer med egen erfarenhet av psykisk 

ohälsa, t.ex. som brukarinflytandesamordnare, coacher m.m.

Inflytande för föreningar som företräder patienter, brukare och anhöriga
Patienters, brukares och anhörigas uppfattning om kvalitet har tidigare sällan 

Vi anser att den enskildes 

inflytande är viktigt både 

för demokratin, den enskil-

des hälsa och återhämtning 

och för att upprätthålla 

kvalitén i de insatser som 

samhället tillhandahåller. 
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efterfrågats inom vård och omsorg. Vårt gemensamma arbete inom NSPH har 
gjort att fler bjuder in till sådana dialoger. NSPH publicerade i november 2011 
ett Kvalitetsdokument för att stärka detta arbete. Dokumentet kan användas 
t.ex. i brukarråd, vid beställning, upphandling, revision eller när ett nybildat 
nätverk ska arbeta fram en gemensam plattform, se bilaga 3. 

För föreningar och organisationer är det viktigt att hjälpa tjänstemän och 
politiker, att prioritera och styra mot det som ökar kvalitén för patienterna, 
brukarna och de anhöriga.

Därför arbetar vi för:
• att föreningslivets kompetens ska vara efterfrågad och uppskattad
• att huvudmännen blir bättre på att följa upp målgruppernas behov och 

verksamheternas resultat
• att verksamhetsledningar och ansvariga politiker ska ha en positiv syn på 

formerna för och nyttan med delaktighet och inflytande på alla nivåer
• att lokala och regionala föreningar som vill bidra i utvecklingen ska få de 

resurser som krävs för att kunna delta i detta arbete
• att de patient-, brukar- och anhörigrepresentanter som deltar i inflytandear-

betet får skälig ersättning för sitt arbete
• att fler patienter, brukare och anhöriga ska vilja engagera sig i påverkans- 

arbetet
• att strukturer och rutiner för inflytande ska tas fram och följas

Fler områden vi vill medverka till 
att förändra
NSPH menar att patient-, brukar- och anhörigorganisationerna både kan 
och vill förbättra stödet och vården för personer med en psykisk ohälsa 
och deras anhöriga. Inkludering av de som berörs är en viktig del av det 
som idag benämns som en evidensbaserad praktik.

Samhällets kunskaper och attityder
Hjärnkoll är sedan 2015 ett riksförbund, bildat av nätverket NSPH. I förbun-
dets styrelse finns samtliga medlemsorganisationer i NSPH representerade. 
Utvärderingen av den kampanj som bedrivits sedan 2011 visar att Hjärnkolls 
arbete effektivt bidragit till att minska stigmatisering och negativa attityder gent-
emot personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionsvariationer. Särskilt 
tydligt har det varit i de tre ursprungliga kampanjlänen. Mycket återstår dock 
när det gäller att öka kunskapen kring psykisk ohälsa i populationen som helhet, 
varför arbetet måste få fortsätta under en längre tid. 

Hjärnkoll arbetar också för en ökad samverkan med myndigheter och arbets-
liv, för att bidra med kunskapshöjande insatser baserade på den egna erfarenhe-
ten. Hjärnkoll avser också att mer intensifierat arbeta med grupper där problem 
med diskriminering och utanförskap på grund av psykisk ohälsa och som tidi-
gare varit underrepresenterade i Hjärnkolls ambassadörsverksamhet. Det gäller 
unga vuxna och äldre personer över 65 år, de svårast sjuka samt personer med 
annan etnisk bakgrund. 

Mycket återstår dock när 

det gäller att öka kunska-

pen kring psykisk ohälsa  

i populationen som hel- 

het, varför arbetet måste  

få fortsätta under en  

längre tid. 
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Därför arbetar vi, inom ramen för Hjärnkoll, för:
• att utforska och utveckla nya samarbeten, satsningar och projekt med sär-

skilt fokus på grupperna unga vuxna och personer över 65, de svårast sjuka 
samt personer med annan etnisk härkomst. 

• att via media sprida en nyanserad och mångfacetterad bild av hur det är att 
leva med psykisk ohälsa

• att via riktade kampanjer, manifestationer och deltagande i publika eve-
nemang bedriva kunskapshöjande och attitydförändrande arbete genom 
kontaktpåverkan

• att erbjuda stöd till befintliga och tillkommande län i processen att skapa håll-
bara och livskraftiga regionala strukturer för det fortsatta antistigma-arbetet

Förebygga självmord och främja psykisk hälsa
Suicid är den yttersta konsekvens av psykisk ohälsa. Den vanligaste bakomlig-
gande psykiska ohälsan är depression men det finns många andra bakomlig-
gande orsaker och orsaker runt om den enskilda. Det finns fortfarande många 
myter kring suicid varav vissa är direkt kontraproduktiva när det handlar om 
suicidprevention. En av dem är att man inte ska prata om suicid eftersom det 
kan trigga igång den enskilda. Det är inte farligt att prata om suicid. Det är hur 
vi pratar om det och i vilket syfte som är det avgörande. Självmordssajter på 
nätet som uppmuntrar människor att ta sina liv eller glorifierar självmord är 
direkt livshotande. 

Självmord kan förhindras i motsats till vad myter och föreställningar ofta 
gör gällande. Suicidprevention som en del av folkhälsoarbetet omfattar större 
områden i samhället än bara den psykiatriska vården. Skolan, arbetsplatser, pri-
märvården, räddningstjänsten, för att nämna några, är aktörer som på ett aktivt 
sätt kan hindra självmord. Människor i samhället kan också bidra genom att få 
ökade kunskaper och enkla råd om hur man upptäcker och bemöter en person 
som inte längre vill leva. Dessa redskap kan jämställas med hjärt- och lungrädd-
ning, som liksom hjärtstartare är en väl spridd metod för att rädda liv. 

Därför arbetar vi för:
• att nationell, regional och lokal organisering, finansiering samt implemente-

ring av de suicidpreventiva program som finns tillgängliga genomförs enligt 
det förslag som Folkhälsomyndigheten lämnade till regeringen 1 mars 2015. 

• att metoden Första hjälpen till psykisk hälsa och andra beprövade metoder 
implementeras brett samt att en strategi tas fram för att kunskapen och 
färdigheterna hålls uppdaterade.

• att det alltid ska göras en händelseanalys efter varje suicid inom hälso- och 
sjukvården, socialtjänsten och skolan. Detta för att få bättre kunskaper om 
hur förebyggande insatser kan utvecklas och implementeras.

Fler egenerfarna i inom vård- och stödverksamheter 
Den kunskap som personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utgör  
bör tas till vara inom vård och stöd. Det kan ske i form av det man ofta kallar 
brukarcoach, själverfarenhetsexpert eller peer support. Det innebär att personer 
med egen erfarenhet blir professionellt verksamma inom verksamhet som ger 
vård, stöd eller (re)habilitering till personer med psykisk ohälsa i någon form. 
Vi arbetar för att en modell där vi definierar och preciserar vad en dessa 
personer ska ha för roll, arbetsuppgifter och förutsättningar i övrigt för att 
man ska få lika goda resultat som i vissa andra länder i Europa, t.ex. Eng-
land och Holland. 



14

Därför arbetar vi för:
• att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, som vill använda sina 

erfarenheter till att stödja andra, ska ges möjlighet att göra detta på ett 
genomtänkt sätt

• att öka intresset för detta hos huvudmännen
• att genomföra en pilotutbildning som varaktigt kan kvalitetssäkra metoden

Stöd till anhöriga
Ingen människa är en ö. De allra flesta, troligtvis alla, har en eller flera perso-
ner i sin närhet som de definierar som anhöriga. Det är människor som finns 
bredvid och som påverkas när den närstående drabbas av psykisk ohälsa. Det 
kan vara partners, föräldrar, syskon, vänner med flera. Personer som inte sällan 
oroas, stödjer och även vårdar med allt vad det innebär. 
Förutom behovet av att finnas med i vården av och omsorgen om den när-
stående finns ett behov av stöd och kunskap för de anhörigas egen del. I den 
nuvarande lagstiftningen har kommunernas ansvar för att ge stöd till anhöriga 
skärpts från bör till skall. Nationellt kunskapscenter för anhöriga (NKA) har 
haft i uppdrag att bidra till att stödet till anhöriga till personer med psykisk 
ohälsa utvecklas. Detta uppdrag bör fortsätta, då det fortfarande finns ett stort 
behov av stöd till huvudmännen samt mer forskning. 

NSPH:s anhöriggrupp tog under 2014 fram en plattform för arbetet med anhö-
rigfrågor. Plattformen pekar ut vad som behöver göras sammanfattat i nedan-
stående åtta punkter. 
1. De anhöriga har rätt till ett bra och respektfullt bemötande
2. Kunskap om funktionsnedsättningen/sjukdomen bör ges till alla berörda
3. Bra vård som sätts in i tid underlättar relationerna till familj och vänner
4. Rätten till sekretess ska respekteras, men personalen bör fråga vilka som 

patienten/brukaren vill ska få information
5. Stöd är en rättighet som ska erbjudas
6. Insatserna ska vara flexibla och individuellt anpassade
7. Eget stöd och möjlighet till bearbetning viktigt för den anhöriges hälsa
8. Även anhöriga bör få kunskap när tvångsåtgärder aktualiseras

Forskning och utbildning
Forskningen inom det psykiatriska området har under många år varit eftersatt. 
Det är resultat både av brist på ekonomiska resurser och av brist på kvalifice-
rad personal. Bristen på forskning leder till att utsatta patientgruppers behov 
inte tillgodoses. Den forskning som bedrivs inom det psykiatriska området bör 
också kompletteras med verksamhetsnära forskning och fler studier som berör 
psykosociala insatser, rehabilitering, återhämtning och omvårdnad. 

Det behövs mer evidens från väl fungerande arbetssätt för att kunna använda 
det tillsammans med forskningsrön inom bland annat vårdvetenskap. Delaktig-
het, bemötande och kontakten mellan personal och brukare är viktiga utveck-
lingsområden för att nå god vårdkvalitet ur patientens perspektiv. Det behövs 
mer forskning om sociala, rehabiliterande och återhämtande metoder och 
effekter. Det behövs också en mer kliniknära forskning och en tydligare inrikt-
ning mot gemensam aktionsforskning tillsammans med patienter och anhöriga. 
Bristen på forskning innebär ur vårt perspektiv en fördröjning av de insatser 
som är verkningsfulla och önskvärda för dem det berör. Idag ställs höga krav på 
vad som kan utgöra underlag för nationella riktlinjer vilket innebär att bristfällig

Den forskning som bedrivs 

inom det psykiatriska om-

rådet bör också komplette-

ras med verksamhetsnära 

forskning och fler studier 
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satser, rehabilitering, åter-

hämtning och omvårdnad. 
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forskning inte ger stöd för åtgärder. Det blir en olycklig rundgång som ytterst 
drabbar den enskilde.

Hög kvalitet när det gäller grund-, fort och vidareutbildning av vård- och 
stödpersonal är viktiga för att garantera vården och stödets framtid. NSPH 
efterlyser ett tydligt patient-, brukar- och anhörigperspektiv redan i grundut-
bildningarna, för att bli ett naturligt inslag även högre upp inom utbildningsvä-
sendet, se vidare NSPH:s utbildningspolicy, bilaga 2.

Vi anser:
• att forskningsanslagen ska öka i relation till ohälsans utbredning i samhället
• att en större andel av forskningsmedlen riktas till kliniknära forskning samt 
sociala och rehabiliterande insatser
• att erfarenhetspaneler utvecklas och kopplas till forsknings- och utbildnings-
aktörer, med syfte att ge stöd för en patient-, brukar- och anhörigkompetens i 
forskning och utbildning
• att kvalitetsarbete som inbegriper patienter, brukare och anhöriga, tillsammans 
med personal och forskare, stimuleras

Hur myndigheterna styr med kunskap
NSPH ser positivt på det arbete som flera myndigheter inlett för att åstadkom-
ma en tydligare kunskapsstyrning. Genom en dialog med oss ges vi med den 
föreslagna modellen möjlighet att påverka bedömning av inom vilka områden 
fokusera på. I denna process är det meningen att man ska enas om ett antal 
områden där det finns brister som man vill påverka med kunskap. NSPH kom-
mer därefter att samverkar med enskilda myndigheter i produktionen av särskilt 
prioriterade kunskapsstyrningsprodukter. Arbetet bör finansieras av berörd 
myndighet.

Därför arbetar vi för:
• att myndigheterna fortsätter att utveckla effektiva arbetsformer för att stärka 
kunskapsstyrningen
• att de data och erfarenheter för att upptäcka brister i stödet till målgruppen 
som NSPH tar fram används i den statliga kunskapsstyrningen

 



16

Bilagor
Bilaga 1 NSPH:s Organisatorisk plattform

Nätverk för organiserad samverkan
Nedanstående organisationer har bildat ett nätverk för organisationer, som var 
för sig representerar människor med psykisk ohälsa och sjukdom, psykiska och 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, beroendeproblematik och suicidalitet 
samt deras anhöriga. Nätverkets namn är ”Nationell Samverkan för Psykisk 
Hälsa” - NSPH. NSPH organiserar samverkan mellan de anslutna organisatio-
nerna, på vilkas uppdrag NSPH agerar.

NSPH och dess medlemsorganisationer engagerar sig, påverkar och strävar 
efter att nå resultat i frågor som är viktiga för deras medlemmars psykiska hälsa 
och livsvillkor. NSPH är partipolitiskt och religiöst obundet. 
Nätverket strävar efter kontakt och samverkan med organisationer med likartad 
målsättning och inriktning, oavsett deras uppbyggnad och organisatoriska hem-
vist. HSO och Nationella hjälplinjen är exempel på samverkansorganisationer, 
där kontakt etablerats.

NSPH:s grundläggande värderingar
NSPH:s grundläggande värderingar utgår från FN-deklarationen om alla männ-
iskors lika rätt och värde oavsett ålder, kön, hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell lägg-
ning eller politisk eller annan uppfattning. Det innebär att alla medborgare ska 
få möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling, var och en utifrån 
sina egna unika förutsättningar. NSPH värnar om ett rättvist och solidariskt 
samhälle där vi ger varandra ömsesidigt stöd. 

NSPH:s ändamål 
Nätverkets ändamål är
• att genom organiserad samverkan medverka till att psykiatrin i vid mening  

utvecklas på ett humant, effektivt och säkert sätt – genom att berörda sam-
hällsorgan tar tillvara den erfarenhet och kraft som medverkan från patien-
ter, brukare och anhöriga erbjuder,

• att stödja och bidra till att utveckla patienters, brukares och anhörigas infly-
tande på alla nivåer i samhället,

• att stödja och bidra till utvecklingen av egenmakt, självhjälp och åter- 
hämtning,

• att medverka till att psykiatrin kan tillhandahålla vård med god kvalitet, 
baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, i den omfattning och på så 
sätt att vården är lättillgänglig, demokratisk och rättssäker,

• att medverka till att samhället utvecklar tidiga och effektiva förebyggande 
insatser, så att uppkomsten av psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar eller 
funktionshinder så långt möjligt minimeras, 

• att med sin särskilda kompetens medverka i informations- och kunskaps-
spridning, opinionsbildning och utbildning om vård, stöd, behandling, 
bemötande, anpassning och hjälpmedel,

• att ge de samverkande organisationerna möjlighet att fördjupa kunskapen om 
varandras verksamhetsområden samt utbyta erfarenheter och information, 

• att samverka med myndigheter samt med andra aktörer på nationell nivå.

Det innebär att alla med-

borgare ska få möjlighet att 

utvecklas och bidra till sam-
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Medlemskap
För att beviljas medlemskap i NSPH ska organisationen:
• vara en brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisation,
• vara rikstäckande,
• ansluta sig till NSPH:s organisatoriska plattform och grundläggande 

värderingar,
• vara demokratisk och medlemsstyrd,
• ha minst 1 000 medlemmar, dispens kan ges ner till 500 medlemmar,
• vara intressepolitiskt verksam,
• vara beredd att aktivt delta i NSPH:s arbete.

Ansökan om in- och utträde ska ske skriftligt och behandlas enligt de rutiner 
som finns i NSPH:s arbetsordning. Beslut fattas på ett nätverksmöte. 
Organisationerna som ingår i NSPH strävar efter att upprätthålla:
• en demokratisk och öppen beslutsprocess,
• lika behandling mellan organisationen,
• full insyn i NSPH:s ekonomi och verksamhet.
Organisation som inte uppfyller villkoren eller av andra skäl inte vill ingå som 
ordinarie medlem kan samverka på en lägre ambitionsnivå genom att associeras 
till NSPH. Sådan organisation kommer att hållas informerad om verksamheten 
samt ha närvaro- och förslagsrätt men inte beslutsrätt. 

Organisation och verksamhet
NSPH är ett nätverk på nationell nivå med uppgift att utveckla metoder för 
brukar-, anhörig- och patientinflytande samt i övrigt arbeta för att uppnå de 
mål om en bättre psykiatri som anges i ändamålsparagrafen. Verksamheten ska 
bedrivas långsiktigt, planmässigt och målinriktat. Arbetssättet bör vara sådant 
att fler än medlemmarna i det nationella nätverket kan engageras i träffar med 
beslutsfattare och andra övergripande aktiviteter.

NSPH:s kanslifunktion är förlagd till Riksförbundet Attentions kansli.
Varje organisation utser en ordinarie ledamot och en eller två suppleanter. Det 
ska framgå i vilken ordning ersättarna ska kallas in, eftersom varje organisation 
kan delta med maximalt två personer per nätverksmöte. Varje organisation har 
en röst. 

Arbetet sker även på regional och lokal nivå. Samverkansorgan bör därför 
bildas även regionalt och/eller lokalt. För att kunna ansluta sig till NSPH, skall 
dessa använda begreppet regional/lokal NSPH-organisation samt forma en 
plattform som ansluter till de grundläggande värderingar och ändamål som 
uttrycks i denna plattform.

Ekonomi
NSPH och dess verksamhet bör huvudsakligen finansieras genom statliga 
bidrag. Särskilda projekt, konferenser, utgivning av skrifter osv. kan finansieras 
av fonder eller genom bidrag från annat håll, exempelvis via samverkan med 
partners eller sponsorer. 

Riksförbundet Attention har av regeringen utsetts till medelsförvaltare. 
Det innebär att Attention svarar för ekonomisk redovisning och revision. Det 
ekonomiska stödet från regeringen har varit betydelsefullt, men begränsat i för-
hållande till de stora och viktiga samhällsuppgifter som nätverket arbetar med. 
Nätverket söker därför kompletterande resurser för bland annat utbildning och 
för att effektivare och snabbare kunna informera om och föra ut aktuella frågor.

Det är idag en allmänt 

accepterad kunskap att 

människor med psykisk 

sjukdom, framförallt schi-
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nande tillstånd samt bipolär 
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10-15 år. 
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Upplösning
För beslut om upplösning av nätverket fordras tre fjärdedels majoritet vid två 
på varandra följande ordinarie nätverksmöten. När beslut om upplösning fattas 
återbetalas tillgångarna till bidragsgivarna när så krävs. Ev. resterande medel 
fördelas mellan de ordinarie organisationerna. Detta samarbetsavtal slöts den 9 
juni 2007 och uppdaterades den 12 november 2009.
 
Bilaga 2 NSPH:s Utbildningspolicy
Policy för utbildning och kompetenshöjande insatser inom området psykisk 
hälsa och ohälsa.

Inledning
Utbildning på grundläggande nivå inom det sedvanliga utbildningssystemet 
liksom kompetenshöjande insatser från huvudmannen är ett viktigt område för 
de som berörs av insatser inom området psykisk hälsa och ohälsa. Den personal 
som möter våra föreningar och förbunds medlemmar och alla som är berörda 
av insatser behöver kunskap och insikt om hur olika insatser upplevs och bör 
vara utformade.

Vår samlade kunskap och erfarenhet är ett centralt område för att bedöma 
vad som är en personcentrerad vård samt att det utgör det tredje benet i evi-
densbaserad praktik där de två övriga är professionens kunskap och erfarenhet 
samt bästa tillgängliga vetenskapliga stöd.

Detta dokument har sin grund i behovet av att belysa hur och vad som kan 
öka kvaliteten i innehållet i utbildnings- och kompetenshöjande insatser. Vi vet 
också av erfarenhet att vår medverkan även ökar den pedagogiska kvaliteten. 
Att möta den som man sedan ska ”vårda” ger en ökad motivation och stark 
beröring som stödjer lärandet. Målet för studenter som studerar eller vidare-
utbildar sig inom området vård- omsorg är att dessa ska kunna möte oss som 
patienter, brukare och anhöriga på bästa sätt.

Dokumentet är uppbyggt så att det pekar på viktiga strategiska moment 
kopplat till olika utbildnings- och kompetensinsatser. Vi pekar ut viktiga intres-
sepolitiska frågor samt visar hur man kan involvera och utöva ett reellt infly-
tande från patienter, brukare och anhöriga i utbildning och kompetenshöjande 
insatser. Det senare ser vi som vägledande både för huvudmän, utbildningsan-
ordnare samt våra egna förbund och föreningar.

Universitet och högskola
Med universitet och högskola menas de lärosäten som definierats ge utbild-
ning på grund, avancerad och forskarnivå i enlighet med de bestämmelser som 
beslutas av riksdag och regering. Idag finns ett 50-tal universitet och högskolor 
varav majoriteten är statliga. Universitet och högskolor styrs genom de reg-
leringsbrev som utfärdas av regeringen. I dessa anges exempelvis hur många 
examina som lärosätet sak uppnå men kan också innehålla särskilda uppdrag 
att tillhandahålla vissa utbildningar. Finansieringen sker i huvudsak med statliga 
medel. Skillnaden mellan universitet och högskola är att universiteten har rätt att 
examinera på forskarnivå. Ett antal högskolor har medgetts denna rätt och kan 
också ansöka om att få det för enskilda utbildningar.
Utifrån vårt perspektiv är följande utbildningar av särskilt intresse:
• Vård/behandlingsutbildningar som läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, 

fysioterapeut, psykolog, psykoterapeut
• Sociala insatser som socionom, beteendevetare, präst och diakon
• Arbetsmarknadsutbildningar som beteendevetare, personalvetare

Detta dokument har sin grund 

i behovet av att belysa hur och 

vad som kan öka kvaliteten i 

innehållet i utbildnings- och 

kompetenshöjande insatser.
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I dessa utbildningar kan med fördel ta in patient-, brukar- och anhörigperspek-
tivet genom följande:
• I litteraturlistor ta med forskning, referenslitteratur om belyser den enskilda 

och hennes anhöriga som en självklar del i undervisningen.
• Delta i undervisningen som föreläsare, seminarieledare och samtalspartner 

vid strategiska tillfällen
• Bidra som rådgivande vid kursupplägg och utformning av styrande do-

kument. Goda exempel på detta är bland annat den panel som Dalarnas 
högskola har utvecklat.

• Bidra som part i utvecklandet av uppdragsutbildningar
• Bidra som part i forskningsprojekt; aktionsforskning och motsvarande 
• Yrkeshögskola (YH) och kvalificerad yrkesutbildning (KY)

Det är ingen betydande skillnad mellan YH- och KY-utbildningar. Båda utbild-
ningsformerna är eftergymnasiala och som leder till kvalificerade yrkesexamina. 
Idag finns det ca 200 aktiva anordnare av KY och ett hundratal YH. I både 
fallen ska utbildningarna motsvara krav ifrån samhället avseende på kompetens 
där det nu råder brist. YH har den tydligaste profilen av de båda att ha en högre 
marknadsrelevans. Den pedagogiska formen är upplagd på motsvarande sätt 
genom betydande inslag av praktik under utbildningen.

Utifrån vårt perspektiv är YH och KY utbildningar av särskilt intresse
Skötarutbildning, specialistundersköterskor, personligt ombud, case manager  
m fl utbildningar.

I dessa utbildningar kan med fördel ta in patient-, brukar- och anhörigperspek-
tivet genom följande:
• Delta i undervisning till exempel som föreläsare, seminarieledare och coach
• Delta vid beredning och ansökan om utbildningar där brist också påta-

lats av de som är berörda, företrädesvis genom kontakt med förbund och 
föreningar, delta vid beredning om vilka utbildningar som behöver komma 
till stånd

• Bidra som rådgivande i arbetet med att utforma utbildningar och kurspla-
ner, eventuellt också som praktikplats då föreningar, förbund och andra 
verksamheter har lämplig kunskap att förmedla

• Bidra som part i utvecklingssammanhang och i gemensam opinionsbildning.

Gymnasial utbildning
Gymnasieskola är för de flesta den utbildning som i de närmaste ansluter 
till grundskolan. För att kunna söka och gå på gymnasiet krävs godkänt i de 
grundläggande ämnena. Gymnasiet innefattar 18 nationella program varav 12 är 
yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. 

Utifrån vårt perspektiv är YH och KY utbildningar av särskilt intresse:
Vård och omsorgsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
I dessa utbildningar kan med fördel ta in patient-, brukar- och anhörigperspek-
tivet genom följande:
• Delta i undervisningen och med ett innehåll som är särskilt anpassad till 

yngre studenter där även frågor om livskunskap kan ingå
• Delta vid planering av kursmoment där psykisk hälsa och ohälsa ingår
• Samverkanspartner då studenter i sin utbildning ska få del av samhälls- och 

frivilliga insatser kopplat till psykisk hälsa/ohälsa
• Studiebesök, kortare praktik, orienterande besök hos föreningar
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Vuxenutbildning
All grundläggande utbildning eller utbildande insatser behöver nödvändigtvis 
inte ske i unga år eller vid traditionella lärosäten. En uppskattade form för stu-
dier, både allmänna och med särskild inriktning, är folkhögskolorna. Idag finns 
det ca 150 folkhögskolor runt om i landet och majoriteten drivs av förbund 
eller föreningar. På folkhögskolorna finns både långa och korta kurser samt 
sommarkurser och i huvudsak finns möjlighet till internatboende.
Utifrån vårt perspektiv är Folkhögskoleutbildningar av särskilt intresse:
• Utbildningar inriktade på vård och omsorg
• Utbildningar inriktade på socialpedagogik, funktionsnedsättning och  

motsvarande
• Utbildningar till fritidsledare, hälsopedagoger, diakon m.m.

I dessa utbildningar kan med fördel ta in patient-, brukar- och anhörigperspektivet genom 
följande:
• Delta i tillskapande av utbildningar som kan vara riktade till personer med 

psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning
• Delta i undervisning i form av föreläsningar, seminarier och workshop
• Delta som samverkanspartner i framtagande av kurser riktade till andra 

inom området vård och omsorg

Fortbildande och kompetenshöjande insatser
Fortbildning och kompetenshöjande insatser har varit ett stående inslag i de 
nationella satsningarna på det psykiatriska området. Det har omfattat såväl re-
guljära utbildningsanordnare som arbetsgivarutbildningar genom föreläsningar, 
seminarier, cirklar och workshop.

I dessa utbildningar kan med fördel ta in patient-, brukar- och anhörigperspektivet genom 
följande:
• Delta i planering, genomförande av insatser utifrån gemensamt underlag 

för vilka behov av utbildning som finns
• Delta i fortbildning som aktiv aktörer genom beställning av utbildningar 

anordnade av förbund och föreningar t ex dialogutbildning, etikcaféer
• Delta som part i utvecklingsarbetet och fortlöpande planering för utbild-

ningsplaner där också den enskildas erfarenhet av vården lyfts in.

Vad är viktigt!
Vi har ett antal konkreta intressepolitiska krav som är gemensamma för områ-
det psykisk hälsa/ohälsa:
• Ett nationellt program för utbildning till skötare inom psykiatrisk vård
• Evidensbaserad praktik som grund för all utbildning och där patienter, 

brukare och anhörigas kunskap lyfts in som en självklar del
• Utbildningen ska ha ett perspektiv som innebär reducering av stigma, 

bearbetning av myter och ökad faktisk kunskap till exempel om suicid, 
återhämtning och farlighet

Det du som utbildningsansvarig alltid kan tänka på:
Hur framställs personer med psykisk ohälsa i den litteratur du valt?
I vilken utsträckning ges den som berörs möjlighet att i undervisningen vara en 
synlig aktör?

All grundläggande utbild-

ning eller utbildande insat-

ser behöver nödvändigtvis 

inte ske i unga år eller vid 

traditionella lärosäten. 
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Beakta att området psykisk ohälsa och hälsa kan beröra fler utbildningar och 
moment än de som är direkt kopplade till vård- och omsorgsområdet exempelvis:
• Distriktssköterskeutbildning – de kommer ofta i kontakt med målgruppen.
• Jurist – då patienter i samband med tvångsvård har stort behov av juridiskt 

biträde som har god kunskap om psykisk ohälsa.
• Polis – det är inte ovanligt att människor med psykisk ohälsa har kontakt 

med polisen i akut kris eller suicidförsök. 

Bilaga 3 Sammanfattning NSPH:s Kvalitetsdokumentet
År 2013 gav NSPH ut dokumentet ”Vår medverkan - en förutsättning för 
god kvalitet” där vi gav sin syn på kvalitet i vård, stöd och omsorg i ett 
nytt dokument. 

Patienters, brukares och anhörigas uppfattning om kvalitet har tidigare ofta sak-
nats inom vård och omsorg. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa publicerade 
i november 2011 ett Kvalitets- dokument. Dokumentet kan användas i bru-
karråd, vid beställning, upphandling, revision, och till exempel när ett nybildat 
nätverk ska arbeta fram en gemensam plattform.

Kvalitetskriterier ska inte bara baseras på formella krav, ekonomiska kalkyler 
och kvantitativa uppgifter. Vi vill att mänskliga och sociala värden beaktas och 
att patienters, brukares och anhörigas kunskap och erfarenheter av vad som är 
god kvalitet i vård, stöd och rehabilitering tas tillvara.

Tanken är att dokumentet ska fortsätta utvecklas av dem som använder det 
och anpassas till olika verksamhetsområden inom vård, stöd och omsorg. 

Nedan finns de grundsatser som NSPH formulerat för god kvalitet i vård, stöd 
och omsorg. Vi har kallat dem 12 axiom. I Kvalitetsdokumentet utvecklas tan-
karna bakom varje axiom.

12 axiom
1. Respektfullt bemötande är grunden för god vård och omsorg
2. Framgångsrik vård och omsorg förutsätter inflytande och delaktighet
3. Bra vård och omsorg kräver välutbildad personal
4. Professionalitet är att ta tillvara brukarnas och de närståendes erfarenheter 

och kunskap
5. Helhetssyn, tillgänglighet och kontinuitet – nödvändigt för vård och stöd
6. Strategier för återhämtning, utveckling och egenmakt ska stå i centrum  

för insatserna
7. Svåra situationer kan i regel undvikas med rätt kunskap och förhållningssätt
8. Trivsamma, trygga och säkra miljöer förbättrar den psykiska hälsan
9. Mänskliga rättigheter ska respekteras inom vård och omsorg
10. All framgångsrik verksamhet bygger på ständigt förbättringsarbete
11. För en god livskvalitet krävs bostad, pengar och ett nätverk
12. Alla vill och kan bidra på arbetsmarknaden utifrån sina specifika förutsättningar

Hela dokumentet finns att ladda ner på www.nsph.se



22



23



24

NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Tjurhornsgränd 6, 5 tr. 121 63 Johanneshov

Telefon: 08-120 488 00


