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Nätverk för lokal samverkan 
 
Nedanstående organisationer har bildat ett lokalt nätverk i Göteborg för organisationer, som 
var för sig representerar människor med psykisk ohälsa och sjukdom, neuropsykiatriska 
funktionshinder, beroendeproblematik och suicidalitet samt deras anhöriga. 
 
Nätverkets namn är ” NSPH i Göteborg ”. Nätverket organiserar samverkan mellan de 
anslutna organisationerna, på vilkas uppdrag nätverket agerar. 
NSPH i Göteborg och dess medlemsorganisationer engagerar sig, påverkar och strävar efter 
att nå resultat i frågor som är viktiga för medlemmarnas psykiska hälsa och livsvillkor.  
NSPH i Göteborg organiserar samverkan mellan de anslutna organisationerna och genomför 
gemensamma projekt. 
NSPH i Göteborg är partipolitiskt och religiöst obundet. 
 
NSPH i Göteborg består av följande föreningar: 
ATTENTION 
FONTÄNHUSET 
FUSiG 
FÖRENINGEN AUTISM 
OCD-FÖRENINGEN ANANKE 
RFHL 
RSMH LIVET / NÄCKROSEN 
ÅNGESTSYNDROMSÄLLSKAPET 
VÄSTSVENSKA NÄTVERKET FÖR SUICIDPREVENTION 
SPES VÄSTRA KRETSEN 
 
Grundläggande värderingar 
 
NSPH i Göteborgs grundläggande värderingar utgår från FN-deklarationen om alla 
människors lika rätt och värde oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionshinder. Det 
innebär att alla medborgare ska få möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling, 
var och en utifrån sina egna unika förutsättningar. 
NSPH i Göteborg värnar om ett demokratiskt, rättvist och solidariskt samhälle där vi ger 
varandra ömsesidigt stöd. 
 
Ändamål 
 
NSPH i Göteborgs ändamål är 
 
att samla och samordna de ingående organisationerna till gemensamt arbete, 
 
att stärka och synliggöra de ingående organisationernas gemensamma och särskilda 
intressepolitiska målsättningar. 
 
 
Intressepolitisk plattform 
 
NSPH i Göteborg vill verka för 
 
att brukar-, patient- och anhörigorganisationer får ett sådant stöd – ekonomiskt, politiskt och 
socialt – att organisationerna och dess medlemmar kan bidra till samhällets utveckling och 
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göra sina röster hörda i dialog med samhällets institutioner på lika villkor, 
 
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 patienter, brukare och anhöriga skall ha ett rättmätigt inflytande på alla nivåer inom 
vården och i samhället i stort, 
 
att brukare, patienter och anhöriga med sin särskilda kompetens skall ha möjligheter att 
medverka i informationsspridning, opinionsbildning och utbildning, 
 
att psykiatrin ska 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 samhället utvecklar tidiga och effektiva förebyggande insatser, så att uppkomsten av 
psykisk ohälsa så långt möjligt minimeras, 
 
att de samverkande organisationerna beviljas resurser att utveckla formerna för dialog och 
samarbete med varandra, myndigheter och andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå. 
 
Medlemskap 
 
För att beviljas medlemskap i NSPH i Göteborg ska organisationen: 
• vara en brukar-, anhörig- eller patientorganisation 
• vara lokalt verksam i Göteborg 
• ansluta sig till NSPH i Göteborgs organisatoriska plattform och grundläggande värderingar 
• vara demokratisk och medlemsstyrd 
• vara intressepolitiskt verksam 
• vara beredd att aktivt delta i NSPH i Göteborgs arbete* Lägg till fotnot 
 
Ansökan om inträde behandlas på nätverksmöte. 
 
Organisationerna som ingår i NSPH i Göteborg strävar efter att upprätthålla: 
 
• en demokratisk och öppen beslutsprocess 
• lika behandling mellan organisationerna 
• full insyn i NSPH i Göteborgs ekonomi och verksamhet 
 
Organisation som inte uppfyller villkoren eller inte vill ingå som medlem kan samverka på en 
lägre ambitionsnivå genom att associeras till NSPH i Göteborg. Sådan organisation kommer 
att hållas informerad om verksamheten samt ha närvaro- och förslagsrätt, men inte beslutsrätt, 
vid nätverkets möten. 
 
Organisation 
 
NSPH i Göteborg består av de organisationer som antagits som medlemmar. 
NSPH i Göteborg samverkar med andra lokala NSPH-nätverk i västra Sverige, med regionala 
NSPH-nätverk samt med NSPH på nationell nivå. 
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Nätverksmötet är NSPH i Göteborgs beslutande organ. Varje organisation utser en ordinarie 
ledamot och en eller två suppleanter för en tid av ett kalenderår i taget. Det ska framgå i 
vilken ordning ersättarna ska kallas in, eftersom varje organisation har rätt att delta med 
maximalt två personer vid varje nätverksmöte. Varje organisation har en röst vid 
nätverksmötet. Beslut fattas enligt majoritetsprincipen men samstämmighet eftersträvas. Vid 
beslut skall hänsyn även tas till icke representerade medlemsföreningars skriftligen 
redovisade ståndpunkter. Minst fyra nätverksmöten per år ska genomföras varav ett är 
årsmöte. Vid nätverksmötena ska beslutsprotokoll föras. 
Nätverksmötet utser inom sig ett arbetsutskott, som svarar för verksamheten mellan 
nätverksmötena. Arbetsutskottet har förslagsställande, verkställande och representativ 
funktion. Vid arbetsutskottets möten ska beslutsprotokoll föras. 
 
Brukarkansli 
 
För att kunna bedriva ett effektivt och slagkraftigt gemensamt arbete inom NSPH i Göteborg 
och möta de förväntningar som samtliga aktörer inom Göteborgs kommun har på oss behövs 
ett gemensamt brukarkansli med anställda. Kansliet ska ha till uppdrag att följa 
psykiatrifrågorna i samhället, förse samtliga medlemsorganisationer samma, gemensamma 
information, på organisationernas uppdrag producera material samt organisera nätverkets 
möten. 
 
Verksamhet 
 
Verksamheten inom NSPH Göteborg ska bedrivas långsiktigt och målinriktat. En 
verksamhetsplan ska finnas innehållande både kortsiktiga (1 år) och mera långsiktiga (3 år) 
mål. 
 
Ekonomi 
 
NSPH i Göteborg och dess verksamhet bör huvudsakligen finansieras genom bidrag från 
Göteborgs kommun. Särskilda projekt, konferenser, utgivning av skrifter och liknande kan 
finansieras av fonder eller genom bidrag från annat håll, exempelvis via sponsorer som 
organisationerna kan enas om. 
 
Upplösning 
 
För beslut om upplösning av NSPH i Göteborg fordras tre fjärdedels majoritet vid två på 
varandra följande nätverksmöten som ska vara utlysta minst en månad i förväg. Vid en 
upplösning av nätverket delas tillgångarna lika mellan nätverkets medlemsorganisationer efter 
att erhållna bidrag återbetalats till bidragsgivarna när så krävts. 
 
 
Detta samarbetsavtal slöts den 18 april 2008 
 
Undertecknat av företrädare för följande organisationer:  
 
Göteborgsfontänen, Ångestsyndromsällskapet i Göteborg, Föreningen Autism i Göteborg,  
RSMH i Göteborg / Näckrosen, RSMH i Göteborg / Livet, Attention i Göteborg 
FUSiG / föreningen utbrända och stressutsatta, OCD-föreningen Ananke i Göteborg 
RFHL-Göteborg, SPES-västra kretsen, VNS-västsvenska nätverket för suicidprevention 


