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NSPH:s arbete inom PRIO-satsningen 2013-2015 

NSPH har sedan flera år haft medel för att stödja samverkan mellan patient-, brukar- och 

anhörigföreningar runt om i landet. I dagsläget finns en mer eller mindre formaliserad 

föreningssamverkan på psykiatriområdet i ca 15 län. De flesta av de nätverken har bildats 

med det nationella NSPH-nätverket som förebild, men vissa har längre erfarenhet än så och 

har ett eget sätt att samverka. Vi ser det som ett viktigt framsteg att vi nu samverkar även 

med dessa nätverk. 

I vårt arbete ingår även att formulera strategier för hur inflytandet kan förstärkas på alla 

nivåer i samhället; för organisationer och föreningar men även för enskilda patienter, 

brukare och anhöriga i deras kontakter med vård och omsorg. 

Från och med i år får vi ett extra anslag för att vara ett kunskapsstöd till alla patient-, brukar- 

och anhörigföreningar på psykiatriområdet i deras arbete att lämna synpunkter på 

överenskommelser mellan kommuner och landsting och på andra aktiviteter som bedrivs 

inom ramen för regeringens PRIO-satsning. 

Därför behöver vi utveckla vår dialog med föreningar i alla län. Vi fortsätter förstås att 

samverka med de nätverk vi sedan tidigare har kontakt med. 

I gengäld hoppas vi kunna bidra i ert lokala och regionala arbete med kunskap om hur man 

kan stärka era föreningar och er samverkan och med olika metoder som ni och era 

kommuner och landsting kan utveckla och anpassa så att de på bästa sätt skapar delaktighet 

och tar tillvara patienternas, brukarnas och de närståendes erfarenheter i styrningen och 

utvecklingen av verksamheterna: 

 Vi kan arrangera, och delvis bekosta, möten där representanter från olika länsnätverk 

träffar varandra, utbyter erfarenheter, diskuterar PRIO:s mål och hur man bäst når 

inflytande i de PRIO-aktiviteter som planeras regionalt och lokalt. 

 Vi kan ta initiativ till regionala träffar där vi samlar representanter från föreningar, 

kommuner, landsting och andra aktörer (t.ex. Hjärnkollambassadörer och 

studieförbund) för att hjälpas åt att se vad PRIO kan bidra med och vad var och en 

kan bidra med inom PRIO. 

 Vi kan sprida kunskap om nyheter inom PRIO-satsningen och om vad som händer 

ute hos er i olika län. 

 Vi kan samla era berättelser och erfarenheter om hur inflytandet i allmänhet och 

inom PRIO i synnerhet utvecklas samt göra en årlig beskrivning av detta. 

 



 

 

Våra visioner och mål med arbetet är 

 Att ha goda och breda kontaktnät i alla län 

 Att det finns fungerande föreningssamverkan i alla län 

 Att brukarrörelsen ses som en förutseende, inspirerande och ansvarsfull 

problemlösare 

 Att föreningarnas/nätverkens kompetens är efterfrågad och uppskattad i sina 

respektive regioner 

 Att föreningarna får särskilt stöd av sin kommun/sitt landsting för att organisera sin 

samverkan 

 Att de brukarrepresentanter som deltar i inflytandearbetet får skälig ersättning för sitt 

arbete 

 Att inflytandearbetet inom PRIO leder till en tydlig attitydförändring i kommunernas 

och landstingens syn på vad brukarinflytande är och kan vara 

 

Mer information 

Kontakta oss gärna för mer information. 

Mårten Jansson, mobiliseringansvarig PRIO,  

Telefon: 08-120 488 45, mobil 0739-940 22 78 

E-post: marten.jansson@nsph.se 
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