
Samverkan leder framåt 
 
Vardagsnära utvecklingsarbete i samarbete mellan ideella organisationer, 
myndigheter och utförare var temat för EU-seminariet den 6:e juli i 
Jönköping. 
 
Det var inte bara EU:s hälsoministrar som hade möte i Jönköping den 6 juli. Samtidigt 
anordnade NSPH i Jönköpings län, Primärvårdens FoU enhet i Jönköpings läns landsting, 
Räddningstjänsten i Jönköping och Socialstyrelsen ett seminarium om samverkan som leder 
utvecklingen framåt. Den röda tråden var hur patienter, brukare och närståendes erfarenheter 
kan användas och utgör basen för ett vardagsnära utvecklingsarbete. 
 
Seminariet inleddes med en presentation av NSPH i Jönköpings län som är en 
sammanslutning av patient-, brukare- och närståendeorganisationer i länet. Lars B Melin från 
organisationen SPH och Karin Westling, länssamordnare Kommuner i samverkan Jönköpings 
län, beskrev utifrån sina olika perspektiv värdet av samverkan. Det är en utmaning och ett 
ansvar som leder arbetet framåt. Utifrån organisationernas perspektiv är det tydligt att man 
idag inte längre bara ses som passiva mottagare av information, utan i allra högsta grad räknas 
som fullvärdiga samarbetspartners. 
 
Ett resultat av den samverkan som utvecklats genom NSPH i Jönköpings län är det 
primärvårdsprojekt som pågått under ca ett år. Sjuksköterskan Carina Nielsen och läkaren 
Hejko Schlesinger från Nässjö vårdcentral, berättade hur de arbetat som ”mikroteam” i syfte 
att utveckla ett bra arbetssätt i mötet med människor som drabbats av depressionssjukdom. 
 
Ställföreträdande räddningschefen Göran Melin från Räddningstjänsten i Jönköping beskrev 
utifrån sitt perspektiv hur konkreta händelser där människor försökt ta sitt liv bidragit till att 
man utvecklat ett samarbete och en struktur för hur man kan förebygga och hantera situationer 
där människor försöker ta sitt liv. 
 
Professorn Jan Beskow fick avsluta seminariedagen med att prata om hur man kan prata om 
livet, döden och tankar på att ta sitt liv med äldre. Margit Ferm, SPES och NSPH, 
presenterade samtalsmaterialet ”När himlen är nära”. Vi som lyssnade fick också en möjlighet 
att prata med varandra om nära existentiella frågor. 
 
Avslutningsvis bjöd Freja musikteater på en föreställning ”Den smala lyckan” som bjöd på 
tänkvärdheter på ett underfundigt sätt med en humoristisk blinkning till oss i publiken. Det 
gav mersmak och en fin avrundning till en intensiv eftermiddag mitt i semestertiden som 
emellertid trotsades av 58 personer. 
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