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Vägen genom alla de instanser som måste besökas för att ta sig ur ett utanförskap är lång och krokig. Det är ingen som hinner vara överallt innan kontoren stänger kl. 17. Dessutom gäller det att 
ta de  olika  stationerna i rätt ordning. 

Musketörerna i Rågsved stöder de utsatta genom att följa dem till berörda myndigheter och institutioner: vi ringer, sitter i  oändliga telefonköer, samlar in och fyller i mängder av blanketter och for-
mulär,  skriver  inlagor, deltar i möten med tjänstemän och hand läggare och försöker att samordna mellan olika  myndigheter, instanser och vårdinrättningar. Allt för att utsatta människor också ska få 
sina grundläggande rättigheter tillgodosedda.
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» Brukarens egna upplevelser och önskemål  
är en kunskapskälla som ska vägas samman 
med vetenskap och beprövad erfarenhet.«
         Att ge ordet och lämna plats / Socialstyrelsen 2013

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN och socialtjänsten har de senaste åren alltmer 
utvecklats mot att individen och närstående ska vara delaktiga och 
med skapande. Vi är på väg bort ifrån den traditionella synen på vård 
och stöd som något som samhället beslutar om och ger, och som med
borgaren passivt har att ta emot.

Inom beroendevården och socialtjänsten använder man begrep
pen brukarmedverkan och brukarinflytande. 

Formerna för brukarmedverkan utvecklas bland annat i de lokala 
sam råden, där personal från kommunerna i Stockholms län och 
Stock holms läns landsting ska samverka med personer med ett miss
bruk/beroende. Enligt det synsätt som ska ligga till grund för arbetet 
i de lokala samråden, är patientens/brukarens egna upplevelser och 
önskemål en kunskapskälla, som ska vägas samman med vetenskap 
och beprövad erfarenhet. 

DEN HÄR INSPIRATIONSSKRIFTEN är en del av ett större projekt om bru kar  
medverkan. Initiativet till projektet ligger hos Regionala samrådet för 
psykiatri och beroendefrågor i Stockholms län. Förutom inspira
tionsskriften, ingår även en lokal forskningsstudie av FoU Nordost 
och FoU Södertörn. Syf  tet med projektet är att öka kunskapen om 
och förståelsen för brukarmedverkan och lyfta fram praktiska exem
pel och arbetssätt.

Inspirationsskriften riktar sig till alla som är intresserade av att 
bidra till utvecklingen av vård och stöd för personer med ett miss
bruk/beroende eller psykisk ohälsa, men kanske särskilt till dig som 
deltar i något av de lokala samråd som finns i länets kommuner. 

VI HOPPAS ATT DU kan ha nytta av att få en inblick i hur brukares och 
patienters delaktighet ser ut på olika håll i länet. De som berättar om 
sina erfarenheter är brukare och patienter, närstående och ideellt 
engagerade, samt personal i olika yrkesgrupper och med olika roller 
inom missbruksvård och beroendevården, socialpsykiatrin och 
psykiatrin. 

Tanken är att deras goda exempel och praktiska råd ska göra det 
lättare att hitta former för inflytande och delaktighet som fungerar.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla medverkande som bidragit till in
spirationsskriften med kunskap och erfarenheter.

Gunilla Hjelm Wahlberg
Verksamhetschef välfärdsutveckling 
Kommunförbundet Stockholms Län

Olle Olofsson
Avdelningschef Närsjukvård 
Hälso och sjukvårdsförvaltningen
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Från hemlös missbrukare till  
nyckelperson för  brukar inflytandet  
i hemkommunen – Niklas Ristarps  
liv tog en ny vändning när han flyttade 
in på ett stödboende och grundade  
Musketörerna i Sollentuna. Några  
månader tidigare var han nära att dö.

Han gjorde 
verklighet 
av sin dröm
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NIKLAS RISTARP ÄR GUIDE i föreningen Muske 
törerna i Sollentuna. Med sin blotta när
varo är han ett stöd för brukare. Han ser 
som sin uppgift att tillgodose deras rättig
heter och stärka deras inflytande på 
social tjänstens insatser och arbetssätt  
i kommunen. 

Han har själv ett missbruk bakom sig 
men är ”ren” sedan sex år. Det sista året 
som hemlös tillbringade han i husvagns
läger i Väsjöbacken och Rösjön.

– Jag hade den där romantiska före
ställningen att vi skulle kunna fortsätta 
umgås utan att knarka. Det var en genuin 
tanke som jag ville förverkliga och det vi
sade sig att det var möjligt. En del knarkar 
fortfarande men vi är många som har tagit 
oss ur det och det är en inspiration, att vi 
är nyktra och funkar utan droger, säger han. 

En viktig del av Niklas Ristarp arbete är 
att vara med på möten på socialkontoret, 
arbetsförmedlingen och kriminalvården. 
Det är ett sätt att stärka missbrukaren och 
bidra till en bättre dialog mellan brukare 
och myndighetspersoner.

 – Jag vet ju hur det känns att sitta där 
ensam första gången, med skuld och skam. 
Man slår på sig själv och där sitter andra 
som bekräftar det. Det brukar se ut så.

– Det finns ju fördomar från båda håll, 
socialtjänsten har ju en lag att gå efter och 
arbetsmetoder, men för en missbrukare är 
det svårt att tänka på ett nytt sätt. Man 
måste hoppas och tro att det här mötet kan 
gå bra. Har man inte den tilltron sitter man 
inmålad i ett hörn.

VÄNDPUNKTEN i Niklas Ristarps eget liv kom 
när han drabbades av ett livshotande blod
förgiftning efter en operation och vårdades 
på sjukhus i tre månader. 

– Jag fick tid att tänka. Under en period 
delade jag sjukhussal med en kille som 
också var trött på missbruket. Han berät
tade för mig om en förening, Musketörerna 
i Rågsved, och att han hoppades få en löne
bidragsanställning där. 

– Han berättade också hur de jobbade 
med något de kallade guidning och att man 
inte tillämpade någon nolltolerans, utan 
välkomnade alla oavsett vad de befann sig 
i sitt missbruk. Den idén tilltalade mig och 
jag hade med mig den när jag flyttade in 

på stödboendet Åkerbo i Sollentuna. Där 
drog jag in fyra andra och vi började träffas 
regelbundet på måndagar i det lilla köket, 
säger Niklas Ristarp.  

En socialsekreterare som han hade fått 
stort förtroende för, visade sig ha kontakt 
med Musketörerna i Rågsved. 

– Det gjorde det hela enklare. Han var 
en eldsjäl som hade en stor erfarenhet av 
föreningsarbete och personer i utanför
skap. Han var med ute vid vagnarna och 
när jag hamnade på sjukhus. Vår lilla grupp 
här i Sollentuna gjorde studiebesök i 
Rågsved och fick en introduktionsföreläs
ning. Sedan frågade vi om vi fick använda 
deras modell för föreningsbildande. 

MUSKETÖRERNA i Sollentuna fick sitt organi
sationsnummer den 23 oktober 2009 och 
ansökte samma höst om 50 000 i fören
ingsbidrag. Trots att det bara gått några 
månader sedan Niklas blev utskriven från 
sjukhuset, var han en av de drivande. 

» Jag vet hur det känns  
att sitta där ensam  
första gången, med skuld 
och skam.«

» Det blev min revansch,  
jag är tillbaka och gör 
någon ting bra. «

BRUKARFÖRENINGEN MUSKETÖRERNA / SOLLENTUNA

ansvar. Att man blir den man blir och inte 
kan ta sig ur tankemönstret ”jag är en miss 
lyckad person och samhället är bara skit”. 

HUR KÄNNS DET då att försöka vara ”profet  
i sitt eget land”? Kan det inte vara en  
belastning att försöka axla en roll som  

– Jag var nästan lite manisk, du vet – från 
dödsbädden direkt in i detta. Jag borde ha 
tagit det lugnt i stället.  

Arbetet lönade sig, föreningen fick snabbt 
ett stort förtroende i kommunen, både 
bland brukare och på socialkontoret. 

– Det föll ju i god jord. Det här med för
eningslivet passade mig, det kändes att det 
kunde ge mig någonting också. 

Brukarinflytande är en rättighet precis 
som patient och anhörigmedverkan i  
andra delar av vården, menar han.  

– Man måste mötas på mitten, precis 
som man gör med alla andra vårdtagare/
brukare. En diabetiker är ju också brukare 
men synen på missbrukare är en helt annan 
– de är bara parasiter. Men vi står upp nu 
och vill behandlas som jämlikar. 

– När man tittar på folks bakgrund kan 
man faktiskt se att det inte alltid är deras 
fel. Många kommer från dysfunktionella  
familjer med föräldrar som inte orkat ta 

ansvarsfull medborgare i sin gamla hem
kommun, en miljö där man misslyckats  
tidigare?

– Jag har ju alltid förknippat Sollentuna 
med en stor ångest. Bara jag hörde någon 
nämna Sollentuna så knöt det sig i magen. 
Jag fick ju ta den karamellen – minnena 
av barndomen och tonårstiden på Malm
vägen kom tillbaka. Skolan var visserligen 
jämnad med marken, men det var ett  
ångestbygge som jag fick ta itu med bara 
jag rörde mig här. 

– Ingen jävla försökslägenhet på Malm
vägen, sa jag till handläggaren på social
tjänsten – och så får jag det i alla fall, haha! 
Jag tog det nästan lite personligt men det 
var ”take it och leave it”.

– Det är bra att göra upp med sitt för
flutna, att möta sina demoner. Det blev 
min revansch, jag är tillbaka och gör någon
 ting bra. 

IDAG FÖRELÄSER NIKLAS Ristarp för 150  
personer åt gången och han höjer rösten  
i samtal med akademiker och politiker 
som har självförtroende, utbildning, makt 
och pengar i ryggen. Att man har så olika  
utgångslägen är ett hinder för brukar  
infly tande, menar han.

– Det är en stor utmaning att bryta med 
sitt tidigare liv. Du ska bland annat bli 
godkänd i en ny gemenskap, till exempel 
på ett arbete och det ställs nya krav på dig. 
Det är fruktansvärt jobbigt för en miss
bruk are som saknar utbildning. Jag hade 
en vilja och en fantasi om något annat, 
samtidigt var jag rädd att lämna gemen
skapen i husvagnsgruppen. Det är det som 
är det jobbiga – inte att bli av med kemi  » 
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MUSKETÖRERNA I SOLLENTUNA
Musketörerna i Sollentuna är en ideell  
förening som är representerad i Infly-
tanderådet. Föreningens har omkring 
145 medlemmar och verksamhet går 
ut på att guida och lotsa människor i 
utanförskap in i samhället efter den 
enskildes önskan och behov. 

Föreningen i Sollentuna har sitt  
ursprung i Musketörerna i Rågsved 
med vilka man har ett nära samarbete. 
Musketörernas motton är: Ingen noll-
tolerans och alla människors lika värde. 
En för alla, alla för en. De som jobbar  
i föreningen har själva varit i utanför-
skap med missbruk och hemlöshet.

I ”Vita Villan” erbjuder man besökare 
dusch och tvättmöjlighet, klädbyten 
och mat, samt kreativitetsverkstad,  
föreläsningar och möten. Där har med-
lemmarna möjlighet att träffas fyra 
gånger i veckan. Föreningslokalen  
ligger på Sankt Eriks väg 2 i närheten 
av Sollentuna centrum.

Kontakt:  
Niklas Ristarp, tel 076-945 70 14 och 
Connie don Marco, tel 076-945 70 12.

BRUKARFÖRENINGEN MUSKETÖRERNA / SOLLENTUNA

kalierna, det kan man få hjälp med. Man 
återfaller till missbruket för det är det enda 
man kan och känner sig hemma i. 

– Vår förenings styrka är att vi erbjuder 
gemenskap. Vi har ingen nolltolerans utan 
säger ”kom som du är. Det är de som fort
sätter att dricka eller knarka som behöver 
någon som stöd om de vill söka hjälp, de 
som går på AA är ju nyktra den dagen i 
alla fall. 

Musketörerna i Sollentuna är med och 
reviderar den regionala överenskommel
sen ”Samverkan kring personer med 
missbruk/beroende”. Man har också haft 
en dialog med representanter från olika 
kommuner, KSL och SLL, Stockholms 
skapat en gemensam mall för SIP, sam
ordnat individuellt planeringsmöte. Det 
handlar bland annat om det formulär bru
karen undertecknar för att ge socialtjäns
ten tillgång till personliga handlingar som 
omfattas av sekretesslagstiftningen. 

– Det ska se likadant ut överallt och det 
ska ha ”bästföredatum”. Du ska känna 
att det är du som brukare som har makten 
över medgivandet och att du kan säga upp 
avtalet när helst du önskar, säger Niklas 
Ristarp.  

Det finns också en hel del annat som 
han vill använda sitt brukarinflytande till. 
Högst upp på attgöralistan står miss
brukarnas bostadssituation.

– STÄNG ALLA NATTHÄRBÄRGEN och bygg rik
tiga bostäder! Först då, med ett eget hem, 
kan du jobba med motivationen, där du 
har en egen trygg bas att utgå ifrån. Det är 
förskräckligt att de ska vara ute vid 8tiden 
på morgonen, man är ju hemlös på dagen 
också. Det är ju bara då du har behov av att 
få hjälp med att till exempel att ringa social
tjänsten och andra myndigheter och åtmin
stone få sitta i ett uppvärmt rum och prata.  

Niklas Ristarp minns mycket väl hur  
det kändes att vara hemlös när kylan och 
fukten kommer krypande, och vintern 
närmar sig.

– Man vill bo någonstans där det är 
varmt. Sedan kommer rädslan in, och  
dåliga erfarenheter av dåliga boende och 
natthärbärgen. Många inom socialtjäns
ten vill hjälpa men träffar man ett rötägg 
till socialsekreterare vid det första mötet 

eller det spricker på grund av att du mår 
så dåligt, då är det ofta kört.

I sitt jobb som guide konfronteras Nik
las Ristarp dagligen med en hel del misär. 

– Jag kan säga så här rent egoistiskt – 
att jag jobbar så nära missbrukare som 
har ”traschet” kvar på alla nivåer, det ger 
mig en antidroginjektion.

Att just han blev den som tog initiativ 
till Musketörerna i Sollentuna är ingen 
slump. Innan drogerna tog överhanden i 
hans eget liv var han anställd i 17 år som 
föreståndare på Stockholms Norra fören
ingsråd, ett serviceorgan med gemensam 
lokal Brygghuset vid Norrtull. Efter nio 
års samboföhållande och två små barn, 
stod hans väskor packade i hallen en dag 
när han kom hem. Han löpte linan ut med 
missbruket, blev av med jobbet och måste 
till slut släppa sin lägenhet. Idag har han 
bra kontakt med barnen igen.

– När jag gör något gör jag det till hundra 
procent, säger han med ett självironiskt 
leende.

– Jag kunde gjort andra livsval men jag 
kände ett stort utanförskap från första 

skoldagen. Satt hela dagarna och tänkte 
när ska jag få slippa? Hade man vetat 
bättre på den tiden kanske jag hade kun
nat få hjälp så att jag hade tagit aktiv del  
i skolan. 

Tack vare en adhd utredning i vuxen  
ålder och mediciner som ett litet stöd kan 
han numera vara fokuserad på jobbet och 
koncentrera sig så att han kan läsa – 
handlingar, avtal och lagar på dagtid och 
romaner på nätterna.

– Det har blivit lite mer lugn och ro i 
mitt huvud nu.

BRUKARFÖRENINGEN MUSKETÖRERNA / SOLLENTUNA

» Jag kunde gjort andra  
livsval men kände ett stort  
utanförskap från första  
skoldagen.«

»
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” Vi vill inte  
ha brukare  
som gisslan”
I Sollentuna har Inflytanderådet höjt kvalitén 
på Socialtjänstens arbete. 
    – Brukarna är en jätteviktig del av vårt  
kvalitetsledningssystem, säger Britta Åkerlund, 
avdelningschef vid Avdelningen för vuxna  
på Socialkontoret, här tillsammans med Janne 
Bergström i inflytanderådet.
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ETT ÅR FICK DEN projektanställda brukar
inflytandesamordnaren, BISAM, på sig att 
skapa ett hållbart brukarinflytande i kom
munen. Uppdraget lyckades – resultatet 
blev att engagerade brukare bildade 
Inflytande rådet som nu är inne på sitt 
fjärde verksamhetsår.

– Vi ville inte ha brukare som gisslan 
bara för att ha ryggen fri. Det som vi har 
lyckats få till är ett väldigt aktivt och  
levande inflytanderåd. Vi ville ha ett råd 
med både representanter för olika fören
ingar och andra som valt att inte var orga
niserade, säger Britta Åkerlund.

I Sollentuna finns en socialnämnd och 
en vård och omsorgsnämnd. Här ansvarar 

– Brukarinflytande på det individuella 
planet är superviktigt men sen måste man 
kunna lyfta blicken från sig själv till att  
företräda målgruppen. För att kunna göra 
det behöver de flesta få hjälp. Där kan 
NSPHs studiematerial vara ett stöd i att 
formulera sin egen berättelse och kunna 
gå vidare och företräda gruppen.  

Inflytanderådet i Sollentuna har upp
vaktat NSPH om behovet av utbildade 
studiecirkelledare, något som Britta Åker
lund välkomnar. 

– Om man ska få en påfyllnad av männi
skor som kan engagera sig tror jag att man 
måste fortsätta med nya studiecirklar och 

typ av brukarmedverkan man hade tidiga
re. Då gick mötena mest ut på att utbyta 
information, menar Britta Åkerlund. 

– Det är stor skillnad jämfört med hur 
det fungerar idag med Inflytanderådet. Nu 
arbetar vi tillsammans och alla har en helt 
annan attityd. Det är ett inflytande som är 
värt namnet.

Att det fanns ett konkret uppdrag från 
politikerna om att utveckla brukarmed
verkan var en förutsättning för att lyckas, 
menar hon. 

– Dessutom fanns det ett intresse för 
brukarfrågor här på min avdelning, det har 
alltid funnits.

socialkontoret för kommunens individ 
och familjeomsorg där Britta Åkerlund är 
chef för avdelningen som har hand om 
vuxna. 

De andra enheterna som är till för bruk
are – Enheten för missbruk och social
psykiatri, Enheten för ekonomiskt bistånd 
och integration, Sollentuna beroendemot
tagning (som man delar med landstinget), 
Socialpsykiatriska enheten (kommunens 
egna utförare inom socialpsykiatrin) och 
Enheten för stödboende – har också nytta 
av att Inflytanderådet engagerar sig, både 
för att stödja enskilda brukare och bidra 
till verksamhetsutvecklingen. 

– Brukarna är en jätteviktig del av vårt 
kvalitetsledningssystem, säger Britta 
Åkerlund. 

UNDER BISAM-PROJEKTET genomförde man 
studiecirklar som de ursprungliga med
lemmarna i Inflytanderådet gick. Britta 
Åkerlund tror att det är en viktig förklaring 
till att rådet även bidrar till att förbättra 
verksamheten för alla brukare i kommunen.

Genom att Inflytanderådet är en inte
grerad del av det sociala arbetet påverkar 
det verksamheten på ett annat sätt än den 

» Nu arbetar vi tillsammans 
och alla har en helt annan  
attityd. Det är ett inflytande 
som är värt namnet.«
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då behövs det förstås fler utbildade ledare. 
I våras beslutade kommunen tillsam

mans med Inflytanderådet att starta en ny 
studiecirkel. 

– Vi är kanske väldigt ambitiösa i Sollen
tuna men vi vill ha med Inflytanderådet i 
väldigt många projekt och områden. Vi var 
oroliga att vi skulle köra slut på brukarna, 
och de tycker själva att de behöver vara fler.

Enligt beslutet skulle man även starta en 
särskild studiecirkel för unga vuxna. 

– Just nu konstaterar vi att intresset inte 
finns bland de unga, kanske för att formen 
är en traditionell studiecirkel.

SOLLENTUNA VAR EN AV TVÅ kommuner som 
deltog i NSPH:s treåriga projekt som fått 
stöd från Allmänna arvsfonden. Britta 
Åkerlund har varit med i styrgruppen och 
deltagit i utformningen av de olika arbets
metoder för brukarinflytande som man 
testat inom ramen för projektet. 

– En av metoderna har vi implemente
rat i vår reguljära verksamhet nu. Den går 
ut på att arbeta med kvalitetsutveckling i 
team där personal, brukare och anhöriga 
ingår. 

den analysen ska man sedan ta fram en 
handlingsplan som också ska vara förank
rad hos brukarna. 

– I Sollentuna har vi gått ett steg längre 
och gör handlingsplanen tillsammans 
med Inflytanderådet, men de skriver även 
egna synpunkter eftersom det är ett for
mellt krav.

”BISAM har påverkat hela organisatio
nen”, är en annan slutsats. Genom att  
personalen inom socialtjänsten ”har blivit 
mer medveten, informerad och utbildad 
om brukarperspektivet finns en insikt om 
att de aktivt behöver efterfråga brukarnas 
åsikter”. 

– Ja, det har blivit lite mer fart i arbetet 
nu. Vi jobbar mycket med hur vi ska göra 
uppföljningar för att klienterna ska bli 
mer delaktiga. BISAM:s uppdrag gällde 
socialpsykiatrin men det har spillt över 
även på missbruksområdet.

– Frågan om brukarmedverkan är mer 
levande nu. Även på arbetsmöten där In
flytanderådet inte är med står brukarna i 
fokus på ett annat sätt än tidigare.

BISAM skapade också kontaktytor med 
intresseorganisationer som inte fanns 
innan projektet startade. 

– Genom kontakten med till exempel 
RSMH har vi förstått att vi måste bli bätt
re på att anpassa informationen till mål
gruppen så att deras medlemmar kan ta 
till sig den.

KOMMUNIKATIONEN mellan socialtjänstens 
personal och brukarna är ett viktigt för
bättringsområde som man identifierade 
under BISAMprojektet. 

– Man måste tänka på hur man frågar 
om man är intresserad av att höra vad de 
har att säga. Brukarna är en marginali
serad grupp som ofta haft det jäkligt svårt 
under många, många år och befinner sig  
i ett underläge.

Nästa steg är att reflektera över hur man 
möter brukarnas erfarenheter, åsikter och 
önskemål, menar Britta Åkerlund. 

– Samarbetet förpliktigar, men hur 
mycket kan brukarna vara med och be
stämma? Jag tror att det finns mycket mer 
som brukarna skulle kunna vara med och 
påverka, men det kan bli bökigt, ta lång 
tid och är inte alltid enkelt. 

PRIOsatsningen (Psykisk ohälsa – plan 
för riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa 2012 – 2016 som gjordes på upp
drag av den förra regeringen), är en annan 
viktig framgångsfaktor i Sollentuna, menar 
Britta Åkerlund. I den finns ett antal grund
krav och prestationsmål. 

– PRIO bygger på att de handlingspla
nerna som man tar fram ska vara förank
rade hos brukarna. Det är inget man kan 
hitta på. Förra året skulle brukarna helst 
ha lämnat synpunkter, nu har de trappat 
upp kravet till att brukarna SKA lämna 
synpunkter. Det har betydelse, säger hon. 

En del av PRIO är att socialtjänsten ska 
inventera hur personer med psykiska 
funktionsnedsättningar har det. Utifrån 

I Botkyrka har kommunen anställt en 
person med egen erfarenhet som ett kitt 
mellan brukarna och socialtjänsten. I  
Sollentuna har man valt att inte ha någon 
permanent brukarinflytandesamordnare.

– Jag tycker det är intressant att få träffa 
brukarna utan mellanhand, säger Britta 
Åkerlund. 

Hur mycket beror framgången i Sollen
tuna på enskilda personer inom social
tjänsten? 

– Det är alltid en risk om intresse och 
engagemang bygger på person. Då kan det 
gå förlorat om man byter personal innan 
det satt sig. Men på sikt kan det förstås 
”gå i arv”.

Arbetssättet, och attityden om man så 
vill, sprider sig nu till andra kommuner  
i länet. I Solna har man tagit kontakt med 
Inflytanderådet i Sollentuna för att få del 
av deras erfarenheter.

– Personal som tidigare arbetat inom 
avdelningen för vuxna i Sollen tuna har 
fått i uppdrag att utveckla brukar med
verkan i Botkyrka. Där har man över väg
ande anhöriga, men den som företrädde 
anhöriga i vårt Inflytanderåd har tagit 
time out. 

DET ÄR INTE BARA Britta Åkerlund och  
Inflytanderådet som anser att avtalet och 
arbetsformen fungerar bra i Sollentuna. 
”Brukarna har fått en roll, ett uppdrag och 
ett mandat” som inte fanns innan Inflytan
derådet bildades, konstaterar man i en ut
värdering av BISAMprojektet som gjordes 
på uppdrag av kommunen. 

BRUKARMEDVERKAN / SOLLENTUNA

» I Sollentuna har vi gått ett 
steg längre och gör hand-
lingsplanen tillsammans  
med Inflytanderådet.«

» Jag tycker det är intressant 
att få träffa brukarna utan  
mellanhand.«
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Elinor och Connie ingår i Inflytanderådet  
i Sollentuna som deltagit i NSPHs kvalitetsprojekt 
tillsammans med Botkyrka och Örebro.
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INFLYTANDERÅDET i Sollentuna fungerar som 
ett bollplank och länk mellan kommunen, 
brukare och närstående. De håller till i 
”Vita Villan” som ligger i en tallbacke intill 
Sollentunavägen, den gamla leden som 
går genom samhällena från Rotebro i Norr 
till Silverdal i söder. Möteslokalen delas 
med bland andra föreningen Musketörerna 
i Sollentuna och fastigheten ägs av kom
munen. På dagarna är det Boendestöd/
Missbruk som har verksamhet i huset.

En av rådets nuvarande medlemmar  
representerar Musketörerna och en är  
representant för Värmekällan, en lokalav
delning till RSMH, Riksförbundet för  
social och mental hälsa. Tidigare har rådet 
även haft medlemmar som representerat 
föreningen Attention. Övriga medlemmar 
är oberoende brukare och anhöriga.  

– Vi skrev under samverkansavtalet 
med Sollentuna kommun 20120521.  
Då hade vi en plan för hur vårt samarbete 
med kommunen skulle se ut och den har 
hållit, berättar Connie don Marco. 

Minst fyra gånger per år har man möten 
med kommunens representanter.

– Vi reviderar avtalet en gång per år men 
hittills har vi inte tyckt att det funnits  
något att tillägga eller ta bort, säger Connie 
don Marco.  

INITIATIVTAGARE till Inflytanderådet var en 
projektanställd biståndssamordnare i 
kommunen under 2012. Hon sökte aktivt 
upp brukare som skulle kunna ingå i grup
pen. Connie don Marco var en av dem 
som nappade. 

– Jag var hemlös i missbruk men hade 
ganska nyligen slutat och fått ett boende 

het i andra kommuner, säger Connie don 
Marco. 

Rådet har också bekostat en kurs i reto
rik för medlemmarna. 

– Vi behövde träna på att gå upp och 
ställa oss framför folk, säger Janne.

– Vi måste ju kunna ta ton mot kommu
nen, säger Connie don Marco och ler.

Att Inflytanderådet består av personer 
med olika bakgrund och problematik ser 
ingen runt bordet som någon nackdel.  

på Åkerbo, kommunens korttidsboende. 
Ibland besökte jag dagverksamheten i 
träfflokalen Ture och någon där frågade 
om jag ville gå en kurs. Jag satt i min  
ensamhet på boendet och tänkte att det 
kanske var något för mig, att det vore bra 
att ha något att göra en gång i veckan. 

CONNIE DON MARCO började med studiecir
keln ”Din egen berättelse” som är den  
andra delkursen av tre i NSPHs brukarut
bildning. Några av rådets nuvarande med
lemmar hade redan hunnit med den första, 
”Din egen makt”. 

– Vi lärde känna varandra då, så när vi 
gick den tredje studiecirkeln, ”Med stark
are röst”, la vi grunden hur Inflytanderådet 
skulle arbeta. 

Sollentunas inflytanderåd deltog i  
NSPH:s kvalitetsprojekt som ska utveckla 
brukares och närståendes medverkan och 
inflytande i verksamheter som riktar sig 
till människor med psykisk ohälsa. Övriga 
kommuner i projektet är Örebro och  
Botkyrka. 

 – Vi vill att NSPH ska utbilda cirkel
ledare. Det är viktigt med duktigs ledare 
som kan gruppdynamik och pedagogik 
och vet hur man lägger upp kursen på ett 
bra sätt, säger Connie don Marco.

– Vi skulle gärna se att det fanns flera  
alternativ, att andra studieförbund eller 
bokförlag också tog fram kurser för att 
stärka brukarinflytande.

Inflytanderådet har en egen budget som 
gör att man bland annat kan delta i konfe
renser, göra studiebesök och berätta om 
sin verksamhet för andra intresserade.

– Det vi gör i Sollentuna väcker nyfiken

I Sollentuna finns ett starkt engagemang från brukare och närstående som  
vill förbättra verksamheter som rör dem. En projektanställd BISAM tog initiativ 
till den studiecirkel som blev grunden till Inflytanderådet. Idag har rådet sju  
medlemmar med skiftande bakgrund. Här berättar några av dem hur de kom  
att engagera sig, och vad arbetet och gemenskapen betyder för dem. 

De tar inflytandet personligt 

INFLYTANDERÅDET / SOLLENTUNA

Det kan tvärtom vara en poäng att alla 
inte har haft samma problem, Man delar 
ändå erfarenheten att vara utsatt och 
maktlös. 

– Jag visste till exempel inget om att höra 
röster när jag gick kursen, och andra vet 
kanske inget om missbruk, säger Janne. 

ELINOR ÄR DEN som varit mest tveksam till 
att ingå i gruppen. Hon tänkte efter ordent
ligt och analyserade läget innan hon till 
sist tackade ja.  

– Jag blev intervjuad av biståndssam
ordnaren och hon frågade om jag ville göra 
en insats och jag sa nej. Sedan återkom 
hon och sa att du kan hjälpa så många  
andra, och då så tänkte jag att ja, det kan 
jag nog, men viljan kom långt senare. 

– Först gav jag det en chans – okej,  » 

»Jag visste inget om att höra 
röster när jag gick kursen,  
och andra vet kanske inget  
om missbruk.«
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»  jag gör något bra. Jag provade och det 
kändes okej och sen så var jag med.

– Och nu har det gått tre år, säger Connie 
don Marco och ler.

– Ja, det är olika processer för mig jämt, 
från att säga ja, till att göra något för an
dra, till att vilja, till att känna att jag mår 
bra av det här, till att det var roligt, till att 
jag inte vill sluta någonsin. 

– Jag har växt mycket i min uppgift, jag 
känner mig behövd, att mitt lidande, mitt 
helvete kunde komma till nytta. Och så 

ja till då men under resans gång har jag 
sett med egna ögon att det går att påverka 
ganska mycket om man är en grupp. 

Janne hade varit sjukskriven länge  
innan han fick diagnosen adhd för fem år 
sen. Om andra psykiatriska diagnoser  
visste han mycket lite när han började i 
rådet. Han funderar över vilken nytta just 
han kan göra. 

– Det är ju otroligt vanligt med missbruk 
bland personer som har adhd. Jag har 
haft en lång drogfri period nu och det kan 
nog hjälpa många att se att det går men 
ibland blir det för mycket. 

– Jag har begränsningar för vad jag  
orkar med, även om det kanske inte syns 
alla gånger. Jag har varit lite dålig på att 
säga ifrån.

– Men vi hjälper varandra, så jag säger 
till Janne att du ska säga nej nu, säger  
Elinor och klappar honom på armen.

Gruppen är överens om att alla inte kan 
satsa lika mycket hela tiden. Det viktiga är 
att det alltid finns några som orkar hålla 
igång verksamheten.

– Socialpsykiatrin är ett tungt område. 
Alla förstår inte den problematiken, att 
deltagare kanske måste resa på sig tio 
gånger i timmen, säger Janne.  

Sedan starten för tre år sedan har två 
medlemmar hoppat av.

– Det var lite tråkigt att de måste backa 
för att de hade det rörigt med andra delar i 
livet, säger Janne.

– Men det finns också en ”pay foreward”, 
det kan betala sig längre fram, säger Connie. 

VIKTORIA HAR OCKSÅ LÄMNAT missbruket 
bakom sig men hon måste fortfarande 
vara på sin vakt. Idag har hon hjälp av 
missbruksteamet, boendestödjare och för
eningen Musketörerna.

– De hjälper mig att förebygga återfall. 

fixade Moniqa Laitinen så att vår grupp 
sågs. 

– Du har ju med dig en stor erfarenhet 
av många av de här områdena som Infly
tanderådet jobbar med, säger Connie don 
Marco.

– Ja, det har jag, personlig erfarenhet.

FÖR JANNE VAR VÄGEN till Inflytanderådet 
betydligt kortare. Trots missbruk och sto
ra skulder har han alltid haft tak över hu
vudet och lyckts behålla sitt körkort. När 
han blev utförsäkrad från försäkringskas
san 2011, tog han kontakt med stiftelsen 
Parasoll för att få stöd av ett personligt 
ombud. 

– I den vevan var jag med i en enkät 
undersökning och då träffade jag bistånds
samordnaren och hon bjöd på smörgås
tårta minns jag. När jag träffade henne i 
kommunalhuset vid ett senare tillfälle  
frågade hon om jag ville vara med i Inflyt
anderådet. 

Janne hann delta i de två sista träffarna 
av den första studiecirkeln, ”Din egen 
makt”. I början representerade han bara 
sig själv som brukare men numera repre
senterar han brukarföreningen Muske
törerna. 

– Jag visste inte riktigt vad jag tackade 

Jag behöver få prata om missbruket ibland 
men det får man inte göra på Trappan och 
Ture och nästan inte om sin sjukdom heller. 

Trappan är, liksom Ture, en daglig verk
samhet i kommunens regi. Det var där 
Viktoria hörde talas om att studiecirkeln 
”Din egen makt precis hade startat.

– Jag mådde jättedåligt psykiskt, var i 
min värsta fas. Jag provade att vara med 
några gånger men det gick inte, jag kunde 
inte koncentrera mig och delta på något 
bra sätt. 

– Då sa lärarinnan att de skulle komma 
fler chanser och då tänkte jag att jag gör 
det sen när jag blir bättre, och det tog tre 
år med många inläggningar och olika 
mediciner. 

I våras fick Viktoria frågan av Elinor om 
hon vill vara med i Inflytanderådet. 

– Det lät så trevligt som hon formulera
de det och jag tänkte att jag är inte helt 
återställd men jag kan prova. Det skulle 
bli sommar och paus och då tänkte jag att 
jag hinner återhämta mig lite till. Jag såg 
fram emot hösten, kanske jag kunde vara 
med och bidra. Jag har ju inte gått kurser
na men jag kan ändå vara med nu. Om jag 
inte gör någon nytta går jag ur. Det kän
des intressant, även om jag var lite skep
tisk precis i början, säger Viktoria. 

Elinor och Janne börjar skratta när de 
minns hur arg Viktoria var när hon första 
kom till rådet.

– Ja, jag var jättearg i början för att jag 
tänkte att vi blir utnyttjade. Jag måste 
vara noga med vad jag gör av min tid och 
energi, det säger min terapeut, säger hon.

– Vi får inget arvode för våra sammanträ
den, men vi har ju en budget för omkostna
der, och brukarrevisionen var ett uppdrag 
som vi fick betalt för av kommunen.  

SAMTALET BLIR TILLFÄLLIGt en smula kaotiskt 
och alla pratar i munnen på varandra,  
någon får ångestpåslag och måste gå ut 
och röka och någon annan hänger med. 
Det uppstår en naturlig paus och efter den 
tar diskussionen om idealitet och belöning 
ny fart.

– Jag är mycket för det här med ideell 
verksamhet, går mycket på självhjälps
grupper som till exempel NA, Anonyma 
Narkomaner. Jag tycker att det känns bra 

» Jag har växt mycket i  
min uppgift, jag känner mig 
behövd, att mitt lidande,  
mitt helvete kunde komma  
till nytta.«

» Jag har sett med egna  
ögon att det går att påverka 
ganska mycket om man  
är en grupp.«
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att cheferna där nere i kommunalhuset sä
ger att vi gör ett bra jobb, det är en belöning. 

– Men jag är så ny i rådet så jag har inte 
hunnit uppleva det där med uppskattning 
och beröm, säger Viktoria.

– Pengar kan vara en djävul, en drog 
också. Det går att vända och vrida på allt, 
det är komplext. Jag hade nog kunnat 
göra brukarrevisionen utan att få betalt, 
men nu fick vi ersättning och det hjälpte 
mig att komma iväg på semester – till 
Norrland, säger Janne och ler. 

MAGDA BÖRJADE i Inflytanderådet via en 
kontakt i en adhdgrupp som hennes  
boendestödjare startade. Hon har under 
många år dämpat ångesten med alkohol 
när inte adhdmedicinerna räckt till. Hon 
har också haft flera depressioner som vid 
två tillfällen varit nära att kosta henne livet. 

– Jag gick hem från jobbet 2006 och 
kunde inte mer. Då hade jag harvat omkring 
i öppenvården sedan hösten 97 och försökt 
få hjälp. Jag hade inte ens en psykolog
kontakt och fick tokångest om jag gick ut

INFLYTANDERÅDET / SOLLENTUNA

anför dörren och över att inte hinna tvätta 
och handla på den korta tiden som jag 
hade boendestödjare hemma, säger hon. 

En början till det som skulle bli en vänd
punkt för Magda var en annan kvinna i 
Adhdgruppen som såg att Magda behöv
de hjälp för att bryta sin isolering. 

– Hon ville ha med mig till Värmekällan 
och hon tjatade om det. Via henne fick jag 
kontakt med Raija Pihlava i Inflytanderådet 
och hon blev störd på att jag var så isolerad. 
Hon var ”på” i mitt tycke, energikrävande 
men snäll och omtänksam. Hon betalade 
in min medlemsavgift till RSMH men jag 
orkade inte riktig ta till mig det då, säger 
Magda. 

EFTER EN TUFF VINTER då hon sjönk allt djup
are utan att få den hjälp hon behövde, 

» Jag har ju tänkt att jag  
måste ha mer och ge, har  
tampats så länge med så  
många myndigheter.«

•  Försök släppa prestationskraven  
i början.

 •  Begränsa antalet frågor – även om 
alla verkar lika viktiga.

•  Anpassa antalet moment efter  
deltagarna, man måste inte göra 
alla steg.

•  Timing och personkemin är viktig  
för att det ska bli riktigt bra. 

4
RÅD TILL  

BLIVANDE REVISORER 

•  Revisorerna fick ett tydligt uppdrag: 
Fokus på att beskriva stöd och  
bemötande och föreslå förbättringar.

•  Revisorerna fick arbeta självständigt 
och hade uppdragsgivarens förtro-
ende.

•  Revisorerna kunde få ersättning  
genom att RSMH gick in som  
avtalspart. 

•  Revisorerna var kompetenta – både 
sedan tidigare och genom att gå en 
kurs i brukarrevision.

•  Revisorerna visste att de kunde få 
information och stöd från uppdrags-
givaren. 

5
GODA VILLKOR FÖR 

REVISIONEN AV ÅKERBO 

kom en vår och en sommar som hon nästan 
inte överlevde. Alla som sitter kring bordet 
är hundra procent närvarande när Magda 
berättar om hur hon vaknade upp på in
tensiven. 

– Då sa jag till läkaren att den här gång
en får ni göra om och göra rätt och så blev 
det. Jag fick en fantastisk läkare och kon
taktperson som ringde ner kommunen. 
Jag blev som ett pilotfall. Hon följde med 
mig till Trappan när jag hade permis och 
såg till att jag fick hemtjänst. När jag kom 
tillbaka till sjukhuset bad hon att få bli 
min kontaktperson. 

Magda hade haft telefonkontakt med 
Raija Pihlava i Inflytanderådet under vå
ren och berättat hur hon blivit behandlad. 

– När jag närmade mig utskrivning sa 
hon att hon funderat på att hon skulle vil
ja ha med mig i Inflytanderådet. ”Vi för ju 
brukarnas talan gentemot kommunen, 
och du har så mycket erfarenhet. Nu har 
jag pratat med de andra och de vill ha med 
dig”, sa hon. 

Att ingen annan ska behöva vara med 
om samma sak som hon, det är en stark 
drivkraft för Magdas engagemang i rådet. 

– Jag har ju tänkt att jag måste ha mer 
och ge, har tampats så länge med så 
många myndigheter. Om jag kan dela med 
mig så kan man kanske få någon bättring. 
Att de inte fattar att det är allvar!

– Jag tycker du passar perfekt här i In
fytanderådet, säger Elinor. 

– Jag är sjuk i huvet men inte dum i hu
vet. Jag visste ju det, säger Magda och 
skrattar.

Läs mer om brukarstyrd brukar
revision på på sidan 14 – 15.  »



14

Hon åkte raka vägen från kursen till  
Socialkontoret. Timingen var rätt och 
personkemin fungerade – det blev en 
brukarrevision som både kommunen och 
revisorerna är nöjda med. 

NÄR CONNIE DON MARCO gick Verdandis  
utbildning i brukarstyrd brukarrevision, 
blev det upprinnelsen till att Inflytande
rådet i Sollentuna tog sig an uppdraget att 
revidera stödboendet Åkerbo. 

Efter den sista kursdagen åkte hon raka 
vägen till socialkontoret. 

– Jag har något intressant med mig här, 
en hel manual om hur man gör en brukar
revision, sa jag och pekade på min mapp.

Då berättade Britta Åkerlund (avdel
ningschef för Enheten för vuxna att de 
också hade funderat på att göra något så
dant, att det ingick i deras verksamhets
planering.

Connie beställde hem kursböckerna och 
gick igenom arbetssättet med Inflytande
rådet. Det tog sammanlagt sex timmar, 
uppdelat på två tillfällen.

– Vi var ju tvungna att ta ett beslut om 
vi kunde ta på oss en brukarrevision. När 
vi gått igenom hur man gör kände vi att 

Man måste vara engagerad i sin situa-
tion för att kunna återhämta sig. Det 
menar Raija Pihlava, styrelse ledamot i 
RSMHs lokalavdelning Värmekällan och 
medlem i Inflytanderådet i Sollentuna. 

NÄR RAIJA PIHLAVA gick i pension blev hon 
styrelseledamot i Värmekällan, en lokal
avdelning till RSMH. Hon är också med
lem i Inflytanderådet i Sollentuna, och har 
sett hur engagemang och ansvar fått 
många brukare att växa och utvecklas.

– Det som har hänt här är oerhört posi
tivt. Det hela började med diskussionerna 
om brukarinflytande under NSPHs studie
cirkel. Många kom till insikt om att man 
måste vara engagerad i sin situation för att 
kunna återhämta sig, säger hon.

Raija Pihlava är studieansvarig i Värme
källan och har tidigare varit anställd i 
RSMH. Hon har ett stort kontaktnät bland 
både enskilda brukare, brukarorganisatio
ner, beslutsfattare och personal inom 
kommun och landsting. 

När Inflytanderådet fick frågan om de 
kunde åta sig att göra en brukarrevision av 
Åkerbo, löste Raija Pihlava en del praktiska 
problem. Hur skulle exempelvis kommunen 
kunna betala ut ersättning till revisorerna 
när de inte hade fskattsedel? 
– Vi löste det hela genom att RSMH 
Stockholmsdistriktet gick in som en tredje 
avtalspart. De räddade situationen. 

– FLERA MEDLEMMAR hade erfarenhet och 
kunskap som var väldigt viktig för att klara 
uppdraget, som att hantera materialet i 
dataprogram och sammanställa resultatet 
till en välskriven rapport. 

Raija Pihlava betonar hur viktigt det var 
för resultatet att revisorerna fick arbeta 
självständigt och att de kände att de hade 
uppdragsgivarens förtroende. 

– Vi fick tänka själva utifrån våra  
erfa renheter och nätverk. Det gjorde att 
arbetet med brukarrevisionen blev roligt 
och givande, säger hon.

” Vi fick tänka 
själva”

” Jobbet 
svetsade 
samman 
gruppen”

INFLYTANDERÅDET / SOLLENTUNA

det här klarar vi. Det svåraste var att skri
va en offert, men vi visste ju alla moment, 
från start till mål, så vi började med att 
sätte oss ner och göra en tidplan. 

När offerten var godkänd var det bara 
att sätta igång. 

– Vi jobbade och jobbade, ibland var det 
varenda måndag, minst tjugo gånger. Det 
som tog tid var att formulera frågorna och 
skrivarbetet. 

– OM JAG SKULLE GÖRA en ny brukarrevision 
skulle jag sätta en gräns vid 20 frågor – vi 
hade 48! Alla frågor kändes viktiga men 
man måste ändå prioritera. 

Arbetet med brukarrevisionen gav något 
mer än att medlemmarna lärde sig jobbet, 
menar Connie don Marco.  

– Under de här träffarna hann vi verk
ligen diskutera vad inflytande handlar om 
och vår grupp blev ju otroligt samman
svetsad. 

Förutom att Verdandis material ”höll 
hela vägen” var kursen en positiv upplev
else, menar hon.

– Kursen hölls för brukarråd från hela 
Sverige så jag har fått ett kontaktnät i hela 
landet. 
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” Anpassa utbildningen  
till deltagarna”

MEDLEMMARNA i Inflytanderådet i Sollentuna 
är några av de brukarrevisorer som genom
gått Verdandis utbildning. Hittills har man 
utbildat 30 revisorer – varav två i Stock

BRUKARREVISION / VERDANDI

holm – som i sin tur utbildat flera hundra.    
– Vi fortsätter nu utveckla konceptet, 

bland annat genom att anpassa studie
material och utbildning till personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar, säger 
Gunvi Haggren, Förbundssekreterare i 
Verdandi.

Hon betonar hur viktigt det är att inte 
generalisera utan att anpassa utbildningen 
till deltagarna. 

– Det finns givetvis sådant som är mer 
eller mindre allmängiltigt. Det vi redan 
har märkt är att det ställer stora krav på 
själva utbildningssituationen och utbild
ningsmaterialet. Till exempel fungerar det 
bättre med korta pass och muntliga gen om
gångar och grupparbeten. Rent allmänt så 
behövs det mer tid för att gå igenom utbild
ningsmaterialet.

EN VIKTIG DEL i Verdandis utbildning av 
brukarrevisorer är själva rekryteringsarbe
tet, att skapa kontakt och självförtroende 
hos målgruppen så att det kan och vill delta 
i arbetet. 

 – Vi vill kunna både informera, utbilda 
och vara mentorer när det gäller att ut
veckla och genomföra brukarstyrda brukar
revisioner men också bidra till att utveckla 
brukarinflytande i stort. 

VERDANDIS RESURSCENTRUM för brukarinfly
tande, Brukarkraft, är ett treårigt projekt 
som genomförs med stöd av Allmänna 
Arvsfonden.

– Det ska ge stöd till dem som gör bru
karrevisioner så att de har någonstans att 
vända sig med frågor. De kan gälla vad en 
brukarrevision är, hur man gör, hur man 
utbildar sig, hur man ställer frågor och 
hur man analyserar och återrapporterar 
svaren, säger Gunvi Haggren.

 En annan viktig del av arbetet är också 

•  Brukarstyrda brukarrevisioner är  
ett koncept som gör alla parter till 
vinnare men vinsten ser olika ut  
beroende på vem man är och vad 
man representerar.

•  Det krävs två för en tango. Båda  
parter måste kunna sina steg om man 
ska kunna dansa. Både beställare 
och utförarare måste veta vad brukar-
styrda brukarrevisioner är och vad 
som krävs av dem.

•  Håll fast vid brukarperspektivet  
hela vägen och det syfte man har 
med varje enskild brukarrevision.

 •  Sök kontakt och samarbete med 
olika verksamheter och brukar-
organisationer för att rekrytera  
presumtiva brukarrevisorer.  

4
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Verdandis förbundssekreterare vet vad 
som krävs för en framgångsrik brukarre-
vision. Nu bygger organisationen upp 
Brukarkraft, ett resurs centrum dit bru-
kare, kommu ner och vårdgivare kan vän-
da sig för att få råd och stöd.

att kunna förmedla kontakter till lokala 
aktörer som kan genomföra brukarrevi
sioner. 

 – I framtiden hoppas vi få betalt av dem 
som vill ha revisioner genomförda. Vi vill 
gärna teckna avtal med exempelvis lands
ting eller andra större regioner för en all
män informations och stödverksamhet. 

 Enligt Gunvi Haggren är den viktigaste 
erfarenheten hittills att det behövs ett ut
vecklingsarbete för att fullt ut inkludera 
den här målgruppen i ett brukarstyrt ar
bete för brukarinflytande. 

– Förutsättningarna för framgångsrik 
brukarrevision är att alla inblandade par
ter har tillräcklig kunskap om och respekt 
för varandras roller, och att förväntningar 
och spelregler finns tydlig beskrivna i en 
gemensam överenskommelse eller av
tal. Självklart är också resursfrågan cen
tral. Brukarna måste få en rimlig ersätt
ning för sin tid och sitt arbete, säger hon. 

ATT GENOMFÖRA en brukarrevision är också 
förknippat med kostnader som man kan
ske inte räknar med, till exempel expert
stöd när det gäller statistik och databear
betning. Tiden är en annan faktor som 
man måste räkna med.  En realistisk tids
plan innehåller alla delmoment i revision
en: Rekrytering, utbildning, enkätproduk
tion, genomförande, databearbetning 
och återrapportering. 

– För det långsiktiga resultatet är det 
också väldigt viktigt att det finns möjlig
het att återrapportera och diskutera för
slag till förändringar med ansvariga på 
alla nivåer – inklusive politikerna, påpekar 
Gunvi Haggren.
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” Vi ska fokusera på  
det som händer här”

Annika Ahlstedt, vårdsamordnare vid Capio 
Maria beroendemottagning på Södermalm  
tillsammans med Niklas Eklund, representant 
för Stockholms Brukarförening och X-cons  
i referensgruppen vid Capio Maria.
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DEN 17 MARS 2014 hölls ett historiskt möte 
vid beroendemottagningen Capio Maria 
på Södermalm. Ett tiotal personer deltog i 
diskussionen som handlade om formerna 
för patient/brukarmedverkan.

– Jag bjöd in förutsättningslöst och sa 
”så här tänker jag, vad tycker ni om det?”, 
säger Annika Ahlstedt, vårdsamordnare 
vid mottagningen.

Syftet med initiativet var i första hand 
att stärka brukarnas/patienternas infly
tande på beroendebehandling och bemö
tande på mottagningen.

–Det tog en bra stund att reda ut att vi 
inte skulle prata om kriminalvården,  
socialtjänsten eller andra vårdgivare som 
till exempel beroendecentrum Stockholm. 
Vi ska ju fokusera på vad som händer här 
på Maria, säger Annika Ahlstedt.

– Att det fungerar bra nu beror bland 
annat på att vi la ner så mycket tid på att 
klara ut detta under det första halvåret.

En utvärdering som gjordes ett år efter 
start visade att alla deltagare tyckte att 
gruppen skulle fortsätta samarbetet.

– Jag var pådrivande i att vi skulle ut
värdera, det ska vi alltid göra, säger Anni
ka Ahlstedt. 

Att använda begreppet ”referensgrupp” 
i stället för det vanligare ”brukarråd” var 
ett gemensamt beslut. Brukarråd och  
brukarmedverkan kommer från psykiatrin 
och är inte tillämpbara inom beroende
vården, ansåg man. 

– Vi la ner mycket tid på ord och struktur, 
det löser sig inte av sig självt, det tycker jag 
att man missar i många sammanhang. 
Ord är viktiga, de är en del av respekten 
för andra, säger Annika Ahlstedt.

– Man säger att det material som finns 
om brukarmedverkan inom psykiatrin, 
även ska gälla beroendevården men det 
fungerar inte på en mottagning med 150 
besök per dag. 

Inför det första mötet tog hon kontakt 
med patienter på mottagningen och andra 
som hon fick tips om via olika brukarför

På Capio Maria har vårdsamordnaren skapat en referensgrupp genom  
att bjuda in patienter/brukare till samtal. Ömsesidig respekt och en viss 
mötesordning är några av framgångsfaktorerna.

eningar. För att referensgruppen skulle 
representera så många patientgrupper 
som möjligt, valde hon att engagera dem 
via deras olika organisationer. 

– Den enda grupp som det varit svårt att 
få någon representation av är gruppen lä
kemedelsberoende. 

  
NÄR ANNIKA AHLSTEDT beskriver hur refe
rensgruppens arbete går till låter det en
kelt och konkret.

– De kommer hit med tankar och idéer 
från sitt nätverk som vi försöker ta vara på 
tillsammans. Ett exempel är det nya pa
tientforum inom slutenvården som refe
rensgruppen föreslog och som vi just i dag 
har beslutat om, säger Annika Ahlstedt. 

– Utan referensgruppen hade vi kanske 
kommit på det om tre år – eller inte alls. 
Nu startar vi ett patientforum inom sluten
vården och sedan gör vi en utvärdering.  
Vi tar tillbaka frågan till referensgruppen 
och ser om vi är på rätt spår.

Huvudsyftet med referensgruppen är  
att den ska stärka möjlighet erna att på
verka den egna vården, men även att göra 
behandlingsalternativen tydligare. 

– Det handlar också om att de ska få 

bättre information från oss vårdgivare så 
att de förstår vad de väljer. Patienter som 
känner att de får sin röst hörd, ger också 
bättre behandlingsresultat i slutänden, 
och den kunskapen har börjat tränga ut i 
vården nu, tillägger hon.

Vid tidigare försök att skapa former för 
brukarmedverkan har man bestämt att 
brukarrepresentanterna i referensgrup
pen inte skulle vara påverkade på mötena. 

– Det har vi inte ens behövt ta upp den 
här gången. Det viktiga för mig är att mö
tena fungerar och att vi har en bra dialog 
där. Om vi på Capio Maria vill ha patient
inflytande då måste vi respektera patient
gruppen. En del har varit nyktra, drogfria 
länge, andra går på behandling.

GRUPPEN KOM ÖVERENS om fyra formalia 
som är viktiga för att samarbetet ska fung
era: Dagordning, minnesanteckningar, 
påminnelsemail dagen före mötet och en 
referensgrupp för övergripande frågor.

– Påminnelsen behövs och även 
minnes anteckningarna. Det är ett stöd, 
framför allt för dem som har en funktions
nedsättning som gör att de har svårt att 
planera och minnas, säger Annika Ahlstedt.

Med övergripande frågor menas sådant 
som inte gäller enskilda individer och 
ibland inte ens enskilda patientgrupper. 

– Jag försöker avgränsa samtalen och 
utbilda nätverksledare som arbetar med 
vissa frågor i särskilda grupper. Det kan 
utkristallisera sig olika problemområden, 
till exempel kan någon säga att ”det är ett 
jävla liv i väntrummet på LARO (läkeme
delsassisterad rehabilitering vid opiatbe
roende)”, det kan inte alla i referensgrup
pen vara med på.

– Då startar vi en liten undergrupp där 
”proffsen” på en viss fråga diskuterar den. 
Det är ju ingen mening med att en alko
holberoende är med och pratar om hur 
narkomaner ska lämna urinprov, fyller 
Annika Ahlstedt i.

Några frågor ligger fortfarande i pipeline, 
som att starta en studiecirkel för »  

REFERENSGRUPPEN / CAPIO MARIA

• Att ha en dagordning

• Att föra minnesanteckningar

•  Att få mail med påminnelse dagen  
före mötet

•  Att ha en referensgrupp för över-
gripande frågor.

4
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» referensgruppen. Syftet med den är att 
medlemmarna ska få en samsyn, ett 
gemen samt språk, men det får anstå tills 
den nya chefen för LARO och neuropsyki
atrin tillträtt.

– Det är en central person i verksam
heten som det är viktigt att ha med på tåget, 
säger Annika Ahlstedt.

Referensgruppen är inte det enda foru
met för brukarinflytande på Capio Maria. 
Man bjuder även in föreläsare från olika 
brukarorganisationer en gång i halvåret 
för att utbilda vårdpersonalen.

Det är öppna föreläsningar där brukar
representanter berättar om sitt arbete 

med till exempel sprutbyten. Tanken är att  
personalen ska kunna vända sig till dem 
med frågor. 

– Det har varit väldigt omtyckt av perso
nalen, både nya och de som varit här länge. 
Det får svar på frågor som ständigt kommer 
upp, och får träffa folk från till exempel 
Kvinnokulan som är jättebra för tjejer,  
eller Attention där de kan allt om neuro
psykiatriska funktionsnedsättningar.

PÅ CAPIO MARIA FINNS många som får livs
lång behandling. Det innebär att relationen 
mellan patienter och personal måste vara 
hållbar över tid.

– Attityden hos personalen är jätteviktig. 
Man kan ju tro ibland att vi pratar om 
samma sak men sen visar det sig att vi inte 
alltid gör det, säger Annika Ahlstedt. 

Som initiativtagare till referensgruppen 
har hon två perspektiv på arbetet. Ett som 
handlar om patienternas vardagskontak
ter med mottagningen, och ett som hand
lar om deras ställning i verksamheten. 

– Vi pratar än så länge om vad som  
händer och sker här och nu. När vi har 
gått studicirkeln tillsammans får vi se vad 
nästa steg blir. Min utopiska tanke är att 
referensgruppen ska kunna vara med i ar
betet med verksamhetsberättelsen, säger 
Annika Ahlstedt. 

» Jag slåss för den här  
målgruppen som jag tycker 
glöms bort.«

PÅ UPPDRAG AV regionala sam
rådet genomfördes under 
2014–2015 en kartläggning 
(Verdandi, 2014) samt en fokus 
gruppsstudie (FoU Nordost och 
FoU Södertörn, 2015) inom de 
geografiska områdena Söder
törn och Nordost i länet. Båda 
med syftet att undersöka nuläge 
och utvecklingsmöjligheter 
kring brukarmedverkan på verk
samhetsnivå. Deltagare var  
brukare och verksamhetsföre
trädare från kommun och lands
ting, bland annat från de lokala 
samråden för missbruk/bero
ende.

RESULTATET VISAR att professionen 
tycker att det är viktigt med  
brukarmedverkan men att det 
saknas rutiner, systematik och 
strukturer för att samla in bruk
ar nas åsikter och erfarenheter. 
Brukarmedverkan dyker upp 
mer som öar av goda exempel. 
Vidare att inflytandet främst 
sker på individnivå och att upp
följning av insatser kan förbätt
ras. Brukarrepresentant erna 
anser att det behövs kompetens
utveckling för brukare och efter
lyser en ömse sidig respekt samt 
en långsiktig plan för inflytande
arbetet. 

Med anledning av resultaten 
kom man fram till tio rekom
mendationer.

Forskare efterlyser  
rutiner, systematik 
och strukturer

10
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•  Upprätta riktlinjer och policydokument 
för brukarinflytande

•  Upprätta lokala rutiner för uppföljning 
av insatser på individnivå

•  Förbättra utformning av enkäter och 
komplettera dessa med fokusgrupps-
intervjuer

•  Tydliggör information och rättigheter,  
ta hjälp av brukare i utformningen

•  Upprätta lokala stödstrukturer för 
brukar organisationer och representanter

•  Förbättra informationen från socialtjäns-
ten/landstinget/beroendecentrum, bruk-
arna upplever att de saknar ett helhets-
perspektiv på hur vården är uppbyggd

•  Förbättra samarbetet mellan social-
tjänst, psykiatri och beroendevård

•  Hörsamma brukarnas önskemål om att 
efter avslutad behandling bli inbjuden/
involverad i att få informera och vara 
”goda förebilder” för brukare som  
genomgår behandling

•  Samarbeta med ideella föreningar/ 
brukarföreningar

•  Skapa arenor där brukare som inte är 
medlemmar i brukarorganisationer har 
möjlighet att träffas i grupp
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NIKLAS EKLUND är doktor i osteopati. Han 
har också varit narkoman i 38 år och rep
resenterar Stockholms brukarförening 
och föreningen Xcons i referensgruppen 
vid Capio Maria på Södermalm. 

– Vi tycker att referensgruppens arbete 
har fungerat bra, det visar bland annat 
den utvärdering av samarbetet som vi 
gjorde efter ett år, säger han. 

Trots vissa svårigheter att få patienter/
brukare att medverka kontinuerligt måste 
all brukarmedverkan utgå från dem, anser 
Niklas Eklund. Att ha brukarråd som mest 
består av anhöriga eller personer som inte 
haft ett aktivt missbruk på mycket länge, 
ser han inte som något alternativ.

– Ett brukarråd måste ju ha brukarnas 
förtroende, man måste ha gruppens man
dat. Blinda skulle ju inte gå med på att fö
reträdas av någon som bara har sett en 
blind. Tidigare har man aldrig trott att 
gruppen kan representera sig själv, ”det är 
ditt knarkarjag som uttrycker det där”, 
har det hetat. 

– Det är också typiskt att vårdgivaren 
och kommunen gör revisioner av verk
samheten. Några akademiker sätter sig 
och tänker till och skjuter en grupp bruka
re framför sig. Vad resultatet blir beror på 
vem man frågar, när man frågar och hur 
man frågar, säger Niklas Eklund. 

– Men inställningen till vår kunskap har 
förändrats. Det har spritt sig att vi är en 
tillgång som man faktiskt kan ha nytta av, 
säger Niklas Eklund.

Ett lokalt exempel är att representanter 

REFERENSGRUPPEN / CAPIO MARIA

” Det har spritt sig  
att vi är en tillgång”

Ett brukarråd måste ju ha brukarnas förtroende, man måste ha gruppens mandat, anser 
Niklas Eklund, som representerar Stockholms brukarförening och föreningen X-cons  
i referensgruppen vid Capio Maria på Södermalm. 
  – Blinda skulle inte gå med på att företrädas av en som bara har sett en blind, säger han.

för brukarorganisationer föreläser för 
vårdpersonalen på Capio Maria, en av fle
ra förbättringar som referensgruppen har 
beslutat om. 

– Det ser jag som en väldigt bra inbju
dan från Maria. Det är öppna föreläsning
ar där vi berättar om vårt arbete med till 
exempel sprutbyten. Personalen kan vän
da sig till oss med kniviga frågor om sub
stansberoende personer, och Länkarna ta
lar om vad de har för stöd att ge etyliker, 
säger Niklas Eklund. 

FRÅN BÖRJAN VAR nio olika organisationer 
representerade i referensgruppen men 
några har fallit av på vägen. 

– Man märker vilket intresse som finns 
för det här arbetet från de organisationer 
som jag representerade i början. Jag fort
sätter inte att informera dem som jag inte 
får någon feedback från

Representationen i rådet har gett resul
tat, menar han.

– När Maria velat ändra på något så har 
man på ett tidigt stadium frågat vad vi 
tycker om det. Det har gjort att båda parter 
fått förtroende för varandra, säger Niklas 
Eklund.

Utvärderingen visar också att mötes
strukturen med dagordning har fungerat 
bra. 

– Första halvåret var det rörigt men vi 
redde ut oklarheterna. Man kan ju ha olika 
åsikter men ändå tro att man kan komma 
överens om vissa saker.

Niklas Eklund understryker att attityden 

hos personalen är viktig för att brukar
medverkan ska fungera. Mellan Annika 
Ahlstedt som är initiativtagaren till refe
rensgruppen, och brukarrepresentanterna 
finns en ömsesidig respekt, anser han.   

– Hon ser människor i stället för patien
ter. Vi har jobbat oss fram till en gemensam 
grund, säger Niklas Eklund.

UTVÄRDERING  
VARJE HALVÅR
Ett år efter starten utvärderade  
referensgruppen vid Capio Maria 
sitt arbetet . Den visar att konceptet 
fungerar . Att starten var rörig är alla 
eniga om, men också att mötes
strukturen med dagordning har gjort 
alla känner sig lyssnade till och att 
det är en trevlig ton på mötena . 

I fortsättningen ska man utvärdera 
arbetet varje halvår . Med erfaren
heterna från första året i ryggen har 
man bland annat beslutat fortsätta 
med sina uppskattade föreläsningar 
för personalgruppen på Capio,  
liksom med att informera patienter 
inom slutenvården . 

Referensgruppen ska också  
hjälpa webbansvarig på Capio att 
förbättra hemsidan så att den blir 
mer användarvänlig, både när det 
gäller språk och sökvägar . 
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” Svag återväxt kan  
bli ett hinder”

NSPH, Nationell samverkan för 
psykisk hälsa är ett nätverk 
med tolv patient-, brukar- och 
anhörig organisationer inom det 
psykiatriska området. 

Utgångspunkt för deras arbete 
är att patient, brukare och  

anhörig är en oumbärlig resurs  
i vård, stöd och behandling.
Syftet med NSPH:s kvalitets-
projekt är att bygga upp ett sys-
tem för kvalitetsgranskning och 
verksamhetsutveckling som tar 
till vara patienter, brukares och 

anhörigas erfarenheter och för-
stärker den enskildes inflytande. 

Systemet kan användas i till 
exempel brukarråd, vid beställ-
ning/ upphandling och revision. 
Tanken är att de metoder och 
verktyg som utvecklas i projek-

tet ska komma att integreras 
med andra typer av styrande  
dokument inom vård och om-
sorg för personer med psykisk 
ohälsa. Projektet har ett treårigt 
stöd från Allmänna Arvsfonden. 

NSPH:S KVALITETSPROJEKT

Lars Benett är före detta attackdykare i 
marinen, flygsteward, flygsäkerhetsex
pert, skogsägare och – alkoholist. 

Han har tidigare representerat Länkar
na i Capio Marias referensgrupp, och nu 
RFHL Stockholm. Han är oroad över den 
dåliga återväxten i brukarorganisationer
na och menar att det kan bli ett hinder för 
brukarinflytande. 

– Ungdomar idag lever med internet 
och sociala medier som facebook, Studie
cirklar och sammanträden bara är ett 
skämt. Brukarorganisationerna har inte 
hängt med i utvecklingen. I Länkarna är 
snittåldern alltför hög. Gubbarna kommer 
dit för att spela biljard och kort. I NSPH, 
Nationell samverkan för psykisk hälsa, där 
11 föreningar ingår, även där är frånvaron 
av yngre personer kännetecknande är alla 
folkpensionärer. 

Lars Benett har en grundmurad under
dogattityd trots sin övre medelklassbak
grund. Han har genom åren deltagit i 
många samråd, brukarrevisioner och ar
betsgrupper med syfte att utöva eller stär
ka brukares delaktighet inom beroende 
och missbruksvård. 

– Ett stort problem är att brukarråd och 
brukarmedverkan inte är organiserad så 

att det får genomslag i hela vården och so
cialtjänsten. Man gör lite här och lite där, 
men ingen genomgripande förändring.

Det finns sammanhang där brukarmed
verkan fungerar bra och andra där den 
inte fungerar alls, anser han. I arbetsgrup
pen som tagit fram den nya överenskom
melsen mellan Stockholmskommunerna 
och landstinget har gjort ett bra jobb, 
tycker han. 

– DÄR ÄR DIALOGEN ÖPPEN och uppdraget 
tydligt, och då blir resultatet bra. Nu får 
man bara hoppas att arbetsgruppen får 
finnas kvar så att vi kan följa upp de goda 
intentionerna och se till att överenskom
melsen verkligen ger avsedd effekt, säger 
han. I Psykiatribeställarrådet lyssnar 
tjänste männen artigt på medlemmarna. 
Återkoppling och en reell dialog saknas, en 
känsla av att ”vi har lyssnat och samtalat”.

Lars Benett har också varit samordnare 
för Brukarrådet för beroendefrågor i Stock
holms län, där några av medlemmarna 
var med och gjorde den stora revisionen 
av integrerade mottagningar tillsammans 
med forskare från Karolinska Institutet. 
Efter revisorernas arbete skulle så den  
politiska ledningen presentera resultatet.  

Brukarorganisationerna har inte hängt med i utvecklingen. Det anser Lars Benett, 
brukarrepresentant i bland annat Capio Marias referensgrupp. 

– Vi var kritiska på många punkter men 
politikerna gick ut med ett pressmedde
lande där de gjorde sin egen tolkning och 
enligt den var det mesta i vården och verk
samheten bara bra. Samarbetet mellan 
vård och socialtjänst fungerade inte på 
några av mottagningarna. Dessutom var 
det en brist i själva revisionen att vi inte 
kunde fånga upp behoven hos äldre alko
holister och tyngre missbrukare, inte hel
ler hos ensamma mammor med missbruk. 

Trots att revisorerna upplevde att deras 
resultat misstolkades kastade de inte in 
handduken utan åkte runt på många mot
tagningar och kliniker för att informerade 
personal och patienter.

ETT ANNAT HINDER för brukares delaktighet 
är enligt Lars att många som håller på att 
lämna ett aktivt missbruk inte har ork att 
engagera sig. 

– Alla i brukarorganisationer kan inte 
bestå av bara missbrukare men det måste  
i alla fall alltid ingå folk som har egen  
erfarenhet. Vårdbehovet inom psykiatri 
och missbruksvård kommer att öka kraf
tigt i framtiden, visar prognoser. Då blir 
det ännu viktigare att ta vara på brukarnas 
kunskap, säger han.

REFERENSGRUPPEN / CAPIO MARIA
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” Vi måste  
bjuda in  
närstående”
Idag är de som kommer till psykiatrin 
sjukare eftersom primärvården tar hand 
om dem med lättare psykisk ohälsa. 
Inte minst därför är det nödvändigt att 
bjuda in närstående, anser Janine Semius 
som är inflytandesamordnare och metod-
stödjare inom psykiatrin, här tillsammans 
med Gunilla Flodin, anhörigmentor.
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BISAM / STOCKHOLM NORRA

INOM NORRA STOCKHOLM PSYKIATRI har man 
satsat en hel del på att bjuda in närstående 
att vara delaktiga i vården, men ibland 
hade det behövts ännu lite mer, tycker  
Janine Semius, inflytandesamordnare, 
BISAM, och metodstödjare inom vuxen
psykiatrin, SLSO. 

– Ibland är närstående ganska uppgivna. 
De som haft sin sjuka i vården länge tror 
kanske inte riktigt på att det ska bli någon 
ändring. Då behöver man motivera dem 
extra mycket. Som personal måste man 
vara förstående och kunna se att psykia
trin inte alltid har tagit hand om närståen
de på ett bra sätt. 

Janine Semius har erfarenhet som när
stående från sitt tidigare äkten skap med en 
man som har psykossjukdom. 

– Jag har sett vården från det hållet, och 

Janine Semius har fortsatt arbeta inom 
psykossektionen, bland annat med infly
tandegrupper inom öppenvården. 2011 
ville man ha en inflytandesamordnare för 
patienter och närstående, och då tog hon 
över den tjänsten. På kliniken finns också 
sedan augusti 2015 en BISAM, Åsa Ste
insaphir. 

– Sedan jag började samarbeta med 
Klas Sundström, BISAM, i Psykiatri Södra 
Stockholm 2013 har det hänt otroligt 
mycket. När jag hörde honom berätta om 
patientforum tänkte att det vill vi också ha 
här i Norra, och precis då blev vi tillfrågade 
om vi ville delta i SLSO:s utvecklings
arbetet Psykiatri 2015. 

Janine Semius och Klas Sundström blev 
kontaktpersoner för patient och närstå
endeföreningarna och SLSO ordnade  
dialogforum och bjöd in till referens
gruppsträffar. Inom SLSOs organisation 
ingår Beroendevård, Barn och ungdoms
psykiatri(BUP), fem kliniker inom Vuxen
psykiatri, Rättspsykiatri samt Stockholms 
Centrum för ätstörningar (SCÄ).  

– SLSO har gjort ett så bra jobb! Jag  
är särskilt nöjd med beslutet att patient
forum ska finnas på varje avdelning och 
det alltid ska vara en egenerfaren som är 
mötesledare! 

DELAKTIGHET ÄR en viktig faktor som påver
kar hälsan, men det har också blivit en 
nödvändighet att engagera närstående, 
menar hon. 

– Tidigare behövde man inte bjuda in 
närstående eller engagera hela familjen 
inom allmänpsykiatrin, men det har för
ändrats. Folk är sjukare nu, primärvården 
tar ju hand om de minst sjuka så en större 
andel av dem som kommer till psykiatrin 
nu har större vårdbehov.

Som närstående kan du vara delaktig 
dels i den individuella patientens vård
process, om patienten vill det, dels ha  
inflytande på hur vården fungerar gene
rellt på enheten. 

– Vi har fått in i vårdavtalet att verksam
heten och enheterna får extra medel för att 
ersätta närstående för sådana infly  ta n de
möten på enhetsnivå. Om enhetschefen är 
”med på tåget” blir det resultat, menar hon.

Ett sätt för verksamheten att visa att 

man värdesätter närståendes medverkan 
är att de får ”pinnar”, stämpling i kassa
besöket för närstående.

– Då märker de på enheterna att det är 
meningsfullt att engagera sig, säger Janine 
Semius. 

INOM ÖPPENVÅRDEN i Norra Stockholms  
psykiatrin har man bland annat anordnat 
patient och närståendeutbildningar.  
På en utbildning framkom det att närstå
ende var besvikna och upprörda över det 
bemötande som de fått inom vården.  
Enhetscheferna inom vårdkedjan ville ta 
vara på deras erfarenheter och samlade 
dem till arbetsgruppsmöten där fyra när
stående deltog. 

– Det blev en jättebra rapport om hur 
bemötandet hade sett ut på länsakuten,  
på avdelningen och hur det gick till vid  
utskrivning till öppenvårdsm ottagning.  

I rapporten tog de också upp sina erfa
renheter av samarbetet med andra aktörer 
som försäkringskassan, arbetsförmedling 
och kommunen.

– Vi gjorde en liten sammanfattning 
som personalen kunde ta till sig. 

En viktig framgångsfaktor för att enga

» Som personal måste man  
vara förstående och kunna se  
att psykiatrin inte alltid har  
tagit hand om närstående  
på ett bra sätt.«

» Det blev en jättebra rapport  
om hur bemötandet hade  
sett ut på länsakuten,  
på avdelningen och hur det  
gick till vid utskrivning.«  

vet hur man kan bli bemött som familj, 
våra barn var små då. Vi fick ett gott  
bemötande, psykiatrin hade börjat jobba 
med familjer med barn på ett nytt sätt, så 
hela familjen kände sig välkommen och 
inkluderad. Jag tyckte att min dåvarande 
man fick ett bra utbud av behandlingar 
och vi hade samma behandlare under lång 
tid. Det kändes tryggt och säkert. Men alla 
har inte sådana erfarenheter.

Janine Semius hade jobbat extra som 
mentalskötare innan hon träffade sin  
dåvarande man. Hon är utbildad danstera
peut och har läst psykologi. Som fyrtio
åring sökte hon sommarjobb på mottag
ningen för unga vuxna som nyinsjuknat i 
psykos. 

– Jag tyckte att det var kul, allt är inte 
utstakat här! Jag hade erfarenheten och 
kunskapen och sedan hör det till saken att 
jag är finskturk, så det här med att hitta 
olika sätta att kommunicera, det har aldrig 
skrämt mig, säger hon och ler. 

gera närstående i vården är att enhetschef
erna i hela vårdkedjan bjuder in och tycker 
det är viktigt med närståendemedverkan, 
menar hon. 

– Enhetscheferna måste ha kunskap  
om hur man tar hand om ett missnöje, att 
man inte backar utan kan använda det i 
förbättringsarbetet. Den kunskapen kan 
man få på olika sätt, genom lång erfaren
het eller rätt utbildning men just de här 
cheferna hade faktiskt också närstående
erfarenhet. 
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ANHÖRIGMENTOR / STOCKHOLM NORRA

Gunilla Flodin är anhörig-
mentor vid en mottagning 
för unga vuxna med psykos. 
Hennes son som var patient 
på mottagningen tyckte att 
det var ett uppdrag som 
passade henne. 

När projektet med anhörigmentorer star
tade vid Mottagningen för nyinsjuknade 
med psykos, fick Gunilla Flodin frågan om 
hon ville vara med.

– Min son tyckte att jag skulle passa bra 
som mentor för andra anhöriga och jag 
ville gärna ge något tillbaka för vi hade 
fått så bra hjälp. 

Gunilla Flodins son har emellanåt mått 
så dålig att hon har fått föra hans talan  
i mötet med läkare, psykolog och annan 
vårdpersonal.

 – Jag tycker att jag har haft tur som fått 
vara delaktig, säger hon. 

Numera är projektet permanentat och 
var fjärde vecka är det öppen mottagning 
och man får komma oanmäld och träffa 
personal, en patientmentor eller en 
anhörig mentor som Gunilla. 

– En del vet inte hur mycket de ska våga 
säga, men när jag berättar om mig och 
min sons situation, då vågar de. 

– Samtalen följer inget uppgjort schema, 
det flyter helt spontant och efter behovet 
från de anhöriga som kommer till dropin. 
När vi skiljs åt är stämningen väldigt bra  
– det känns att samtalet har varit till hjälp.

– Nästan alla berättar om insjuknandet 
för det är en så stark upplevelse, det är lika 
starkt som att föda barn: ”Nu hände det!”. 
Det är smärtsamt men det är också början 
på något annat.

Mentorsprojektet vid Mottagningen för 

nydebuterade psykossjukdomar fanns inte 
när Gunillas son insjuknade. 

– Jag minns att jag frågade om det fanns 
någon lathund så att jag kunde veta vad 
jag skulle göra, men nej, det fanns ingen. 
Det kan gå lite långsamt i öppenvården, 
och nu förstår jag ju varför. Man tjänar 
inte på att rusa iväg, men det är svårt att 
förmedla till dem som är i början av den 
här resan. 

MÅNGA UNGA VUXNA som behöver vård bor 
hemma hos föräldrarna och det ligger nära 
till hands att bjuda in dem, men alla vill 
inte att deras anhöriga ska ha kontakt 

hantera mina upplevelser och därför kan 
jag stödja andra. Att min son tycker det 
betyder förstås också mycket.

Den vanligaste debutåldern för psyko
tiska symtom vid en schizofrenisjukdom 
är 18–24 års ålder. Bipolära sjukdomar, 
personlighetsstörningar, posttraumatiskt 
stressyndrom, PTSD, är andra psykiatriska 
diagnoser där det är vanligt med tillfällig 
eller mer varaktig psykos. Depression, 
sömnbrist, alkoholmissbruk och droger 
ökar också risken att drabbas.

Gunillas son hade varit deprimerad, 
haft sömnsvårigheter och självmedicine
rat med alkohol i flera år när han plötsligt 
började få vanföreställningar. På den tiden 
fanns inte Mobila akutenheten så hon 
ringde psykakuten och fick rådet att ringa 
polisen.

– I stället övertalade jag honom att följa 
med mig hem och duscha och byta kläder. 
Jag ville ju inte att det skulle gå våldsamt 
till. 

   Med läkemedelsbehandling dämpas 
de akuta symtomen ganska snabbt hos 
många nyinsjuknade. Hos ett fåtal patien
ter med schizofrenisjukdom kan symto
men finnas kvar länge. Från den punkt 
när man är tvungen att söka hjälp börjar 
ofta en lång resa för att återfå fotfästet, 
menar Gunilla Flodin.

– Lika lång tid som det tar att insjukna, 
lika lång tid tar det att komma till ett  
stadium där sjukdomen planar ut, att man 
får ett hanterbart liv, kan jobba och ha  
relationer. Som anhörig är det tufft att 
tänka så men det är det tidsperspektivet 
som gäller, säger hon. 

» Samtalen följer inget  
uppgjort schema, det flyter  
helt spontant och efter  
behovet från de anhöriga  
som kommer till drop-in.«

med vården, och från 18 års ålder har man 
rätt att bestämma själv. I vissa fall är den 
sjuke misstänksam eller känner fientlig
het gentemot sina föräldrar. Att välja bort 
anhöriga kan vara en del av sjukdomen el
ler så är relationen så dålig att den sjuke 
behöver skydda sig. 

– Vid några tillfällen har jag känt av det 
och då får man inte blunda, säger Gunilla 
Flodin.

Det kan finnas flera skäl till att man som 
närstående inte kan eller vill vara delaktig. 
En del får kanske inte för den sjuke, medan 
andra kanske får men inte orkar, säger hon. 

– DET ÄR PÅFRESTANDE att leva med en  
närstående som är svårt sjuk men man  
behöver inte ge upp sitt liv. Jag har lyckats  

”Jag har haft tur  
som fått vara delaktig”
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”Närhet till brukarna  
stärker deras inflytande”

Vid Forum 4:a i Huddinge är personalen tydlig med 
vad som går att påverka i verksamheten.      
   – Vi ger klienten förutsättningar att själv kunna fatta 
viktiga beslut om viktiga vägval, säger Anne Holmqvist 
Stålholm, fd enhetschef för öppenvårds enheten Forum 
4:a/ACT-teamet, här tillsammans med Mikael Turpela. 
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FORUM 4:a / HUDDINGE

MITT I HUDDINGE kommun ligger en oansen
lig röd tegelbyggnad med diskret entré mot 
den vackra kyrkogården. Här är det lugnt 
varmt och ombonat. Forum 4:a som öppen
vårdsmottagningen kallas, är till för vuxna 
som har alkohol och/eller narkotikamiss
bruk/beroende. Mottagningen har olika 
typer av behandling och stöd, ofta i sam
arbete med psykiatrin och socialpsykiatrin 
eftersom samsjuklighet är vanlig.

Den som startat och lett utvecklingen  
av verksamheten här är Anne Holmqvist 
Stålholm, tills nyligen enhetschef för  
öppenvårdsenheten Forum 4:a/ACT 
teamet. 

– Det är roligt att utveckla verksamheter 
genom att driva projekt och genomföra 
förändringar, säger hon. 

Efter mer än 30 år inom kommunal  
socialtjänst och beroendevård lämnar hon 
en verksamhet efter sig där brukarna har 
inflytande på både verksamheten och sin 
egen behandling. 

– Redan när vi startade en integrerad 
beroendemottagning år 2000 pratade vi 
om patientmedverkan men det dröjde till 
2006 innan vi började göra något aktivt 
tillsammans med klienter. Det var då jag 
fick i uppdrag att starta den kommunala 
öppenvården.

NÄRHET TILL BRUKARNA är något som har 
stärkt deras inflytande inom Forum 4:a, 
menar hon. Ett restaurangkök som serve
rar frukost och lunch och en skaparverk
stad som är ett komplement till behand
lingsprogrammen, gör att många brukare 
finns i huset dagligen. 

– Jag kan inte säga att vi har arbetat 
strukturerat med brukarinflytande från 
början. Det har snarare vuxit fram i verk
samheten. Man pratar ju också mer och 
mer om brukarmedverkan i samhället. 

Ett forum för brukarinflytande som  
införts under vägen är så kallade husmöten 
som hålls en gång i månaden och där alla 
inskrivna klienter deltar.

– Vi strävar efter att de själva ska hålla  
i mötet och bestämma dagordningen. Det 
fungerar ganska bra, det brukar alltid vara 
någon som tar på sig att vara ordförande 
och någon som antecknar. 

Fokus för husmötena är att klienterna 

ska ha inflytande över sin tid här så länge 
de går på Forum 4:a. Det kan handla om 
allt från förändringar i verksamheten, till 
förslag på aktiviteter.   

– Förändringar i verksamheten kan vara 
att man vill ha en mindre rörig anslags
tavla eller otydlighet kring regler för prov
tagning eller att det ska vara en viss ord
ning i verkstaden och då försöker vi göra 
något åt det. Problemen i verkstaden löste 
v genom att göra vad vi kallade för en  
adhdanpassning av lokalen, bland annat 
märkte vi upp material och såg till att alla 
ytor var rena och snygga. 

– Om jag har velat ha brukarnas syn
punkter på något har jag tagit upp det på 
husmöten. 

Anne Holmqvist Stålholm glasklar: Det 
finns en tendens att handläggare vid Bero
endeenheten tycker det är jobbigt när  
anhöriga ringer, ”att de lägger sig i”, och 
gömmer sig bakom sekretess. 

– Min erfarenhet är att anhöriga är de 
enda som finns kvar. Vi startar ett anhörig
program nu i dagarna, vi har precis lagt ut 
information på webben. Det ska bli jätte
spännande att se vilket gensvar vi får. Alla 
är välkomna att anmäla sig, men fokus  
ligger på beroende och medberoende. 

– Jag har haft ett ACTteam i tio år som 
riktar sig till personer med samsjuklighet 
och komplexa vårdbehov. Där har vi arbe
tat mycket med anhöriga. Det handlar om 
att ta vara på det lilla nätverk som finns 
kvar och stötta den anhöriga med råd och 
stöd om hur man kan vara mot sin son  
eller dotter. Det handlar inte sällan om 
hemmaboende vuxna personer där klien
ten inte vill ta emot vård och behandling.

–  Annars är det ju inte ovanligt att man 
tar med en partner i behandling en eller 
två gånger. Vi håller också på att införa en 
ny metod ”Att föra barnen på tal” som 
handlar om att medvetandegöra föräldern 
på sitt ansvar för att tala med barnet om sitt 
problem. Hur får jag barnet att förstå och 
hur kan jag skydda mitt barn från mig själv?

ETT EXEMPEL PÅ BRUKARAKTIVITET vid Forum 
4:a är en klient som är aktiv i Länkarna 
och har startat ett AAforum för beroende 
föräldrar, tillsammans med Forum 4:as 
12stegsbehandlare. Medan föräldrarna är 
på AAmötet finns ordnade aktiviteter för 
barnen. 

– Flera av våra klienter som går här  
har nappat på det, säger Anne Holmqvist 
Stålholm.  

Förutom öppenvården ingår Beroende
enheten och Boenheten i Sektionen för 
beroende och socialpsykiatri. 

– Tillsammans bildar vi professionella 
nätverk med handläggare och behandlare, 
personal från beroendemottagningen och 
boendestödjare. 

Socialpsykiatrin har en egen sysselsätt
ning som riktar sig framför allt till personer 
med psykisk funktionsnedsättning.Inom 
hela sektionen arbetar man mål inriktat för 
att förbättra möjligheten till delaktighet » 

» Det händer för övrigt  
ganska ofta att före detta  
klienter ringer på och vill  
visa att de har lägenhet och 
jobb, att det går bra nu.«

Ett sådant tillfälle var när Anne Holm
qvist Stålholm ville veta hur personalen 
samarbetar i klientens nätverk. Brukarna 
diskuterade frågan i mindre grupper och 
redovisade sedan inför hela gruppen. 

– Då kommer det fram mer än om man 
skulle diskutera i hela gruppen som kan 
vara 20 – 30 personer. I vissa husmöten 
har jag satt mig själv med klienterna och 
så har de ganska förutsättningslöst fått 
komma med ris och ros. Då har jag gjort 
klart att allt som sägs stannar i rummet.

EN GÅNG OM ÅRET bjuder Forum 4:a in tidi
gare klienter till återvändarträffar. Efter 
mat och underhållning blir det gruppsam
tal där man får tillfälle att berätta hur det 
har gått efter avslutad behandling.

–Vi har också börjat bjuda in klienter 
som fortfarande går här för att de ska få 
träffa dem som det gått skapligt för. Det 
händer för övrigt ganska ofta att före detta 
klienter ringer på och vill visa att de har 
lägenhet och jobb, att det går bra nu.

När det gäller anhörigmedverkan är 
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FORUM 4:a – SÅ FUNKAR DET
När man går i behandling på Forum 4:a skrivs 
man in i något av de psyko   sociala programmen 
med gruppbehand ling: 12-steg, MI, KBT,  
Utslussning, Enskild behandling, CRA (Com-
munity Reinforcement Approache), en metod 
för enskild behandling som är släkt med MI 
och KBT och prioriteras högt i Nationella 
Riktlin jerna. I behandlings programmen vid  
Forum 4:a ligger fokus på helheten. Klienten 
ska få hjälp att tänka på ett nytt sätt och att 
förändra  en destruktiv livsstil. 

– Vi erbjuder friskvård en förmiddag i veckan 
med bland annat mindfulness och har sociala 
aktiviteter, bland annat utflyk ter. Här finns  
sedan länge en kvinnogrupp och nu bygger man 
också upp en mansgrupp. 

Forum 4 samarbetar också med Moderna 
museet som ordnar föreläsningar och öppen 
verkstad för dem som går i behandling vid  
Forum 4. Stefan Mellander är en av deltagarna 
i Moderna museetgruppen. 
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FORUM 4:a / HUDDINGE
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FORUM 4:a / HUDDINGE

» för brukarna, både när det gäller plane
ring och utveckling av verksam heterna.  
Att brukare deltar i rekryteringen av bo
endestödjare är ett exempel på det. Man 
har också flera sociala kooperativ som är 
brukarstyrda.

Många har psykosociala insatser vid  
Forum 4:a samtidigt som de har kontakt 
med landstingets beroendemottagning. 

– Jag har arbetat med samverkan i 16 år 
och det är bara att ständigt påminna aktörer 
om att man måste samverka kring personer 
med samsjuklighet. Det är samtidiga  
insatser som gäller om klienterna ska få 
den vård och behandling som man behöver. 
Ju komplexare problem man har desto 
fler specialister måste hjälpa till och sam
arbeta kring klienten.

Huddinge var en av de kommuner som 
ingick i brukarrevisionen av integrerade 
beroendemottagningar 2012. Enligt revi
sorernas rapport saknas ofta ett tydligt 
mål. Ett exempel är att det inte framgår 
klart om det är total nykterhet /drogfrihet 
hos patienterna eller ”bara” minskad  
användning av beroendemedel som gäller. 
För Anne Holmqvist Stålholm är det viktigt 
att brukaren är delaktig i målet med 
behand lingen.  

– När jag började jobba med psykosocial 
behandling var målet att klienten skulle 
vara nykter och drogfri. Idag har det för
skjutits till att man ska ta fasta på klient
ens mål och det är väldigt sällan att någon 
säger ”jag vill vara nykter och drogfri  
resten av mitt liv”. 

– VI HAR EN GRUPP KLIENTER som gått i be
handling i 15 år, vi kan kalla dem ”peren
ner”. Mitt fokus är att de inte ska fara för 
illa i samhället att vi ska försöka hjälpa 
dem att minska alkohol eller drog intag. 
Därför rekryteras nu en arbetskonsulent 
som ska ge dem individanpassat stöd till 
arbete eller praktik. Metoden heter IPS 
(Individual Placement and Support) och 
är ursprungligen framtagen för personer 
med psykisk funktionsnedsättning.

– Vi har klienter som är nyktra här på 
dagarna och så går de hem och ”dricker på 
klockan” som vi säger, för då vet de att de 
kan blåsa noll på morgonen. Där är det 
viktigt för behandlaren att få den dialogen 

med klienten så att det inte blir ett förnek
ande, nej jag dricker inte. Då kan man ha 
fokus på omvårdnaden och se till att klien
ten inte går ner sig. Det är kanske inte  
aktuellt med en krävande kbtbehandling 
där man ska var beredd på krävande för
ändringsarbete.

När klienterna kommer till Forum 4:a 
står det ” Varaktig drogfrihet och social 
anpassning, ordnat boende” i vårdplane
ringen. Det är sällan eller aldrig en mål
formulering som brukaren medverkat till.

 – Det är målformuleringar som kommer 

där står och hur han vill att livet ska se ut, 
då hamnar man ofta någon annanstans. 

OTYDLIGHETEN GÄLLER inte bara målet med 
behandlingen utan också regelverket, 
menar hon.

– Hur många återfall kan man ta innan 
man blir av med en förmån? Återfall kan
tar vägen mot ett drogfritt liv och då ska 
man inte straffas för att man tar ett återfall. 
Vi har fört många och långa diskussioner 
med dem som sköter försörjningsstödet 
och nu fått det till att handläggaren där 
stämmer av med beroendehandläggaren 
om Pelle följer helt, delvis eller inte följer 
behandlingen. Den som försöker och har 
uttalat viljan själv ska inte straffas. 

EN STOR GRUPP som är inskrivna vid Forum 
4:a har adhd och har gått färdighets
träning i beroendevårdens regi och fått 
kunskap och förståelse för sin funktions
nedsättning och råd om hjälpmedel. På 
Forum 4 anpassar man insatserna efter 
deras behov och önskemål.  

– Men våra klienter har svårt att förstå 
att vi inte råder över allt, till exempel vad 
som händer inom landstingets sfär om 
man trasslar med sina adhdläkemedel. 

Under utvecklingsarbetet Kunskap till 
praktik, som pågick under 2008 – 2014, 
har flera brukarråd identifierat fram
gångsfaktorer för lyckad brukarmedver
kan, som att brukarnas kunskap är viktig 
för utveckla verksamheterna, att persona
len måste bjuda in till samarbete och ge 
konkreta och relevanta frågor att samar
beta kring. Vid Forum 4:a gör man det och 
lite till. För att brukarmedverkan ska fun
gera optimalt måste personalen respektera 
den enskilda klientens val och ha en  
öppenhet i hela verksamheten, menar 
Anne Holmqvist Stålholm. 

– Var noga med att ge klienten förut
sättningar att själv kunna fatta viktiga  
beslut om viktiga vägval. Undanhåll inte 
information utan ge all information så att 
klienter själv kan bestämma/ta ställning. 
Ge informationen skriftligt om det är möj
ligt. Överpröva inte klientens beslut även 
om du inte samtycker, säger hon. 

•  Var tydlig med vad i verksamheten 
som går att påverka och vad som inte 
går att påverka.

•  Lyssna aktivt till kritik och förslag till 
förbättringar. Argumentera inte emot 
och gå inte i försvar. Utred själv och 
var noga med återkoppling.

•  Utgå från klientens önskemål. Det är 
hen som bäst känner sin situation. 

3
RÅD FÖR ATT FÅ  

BRUKARMEDVERKAN  
ATT FUNGERA 

» Återfall kantar vägen  
mot ett drogfritt liv och då  
ska man inte straffas för att 
man tar ett återfall.«

ifrån handläggaren eller behandlaren och 
därför har begränsat värde. Vårdplane
ringar är ofta bara pappersprodukter, 
man kan skriva i sina utvärderingar att 
klienten har varit delaktig i upprättandet, 
men när vi pratar med klienten om vad 
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BISAM / SÖDRA

•  Mötesledaren (BISAM) inleder 
genom att presentera sig och kort dra 
forumets regler 

•  Chefen presenterar sig och är  
sekreterare under mötet 

•  Genomgång av minnesanteckningar 
från förra gången 

•  Mötesledaren öppnar upp för veckans 
synpunkter, fördelar ordet, håller  
mötesordning 

•  Mötesledaren bjuder in chefen att 
svara på frågor 

•  Forumet avslutas med att läsa igenom 
dagens anteckningar, i syfte att  
patienterna ska kunna justera  
felaktigheter direkt

6
MÖTESFORMALIA  

FÖR PATIENTFORUM 

I SLUTET AV 90-TALET hamnade brukarmed
verkan på dagordningen inom psykiatrin i 
Stockholm. Den första brukarrevisionen 
här genomfördes inom Norra Stockholm 
Psykiatri. Patienter blev konsulter och ut
bildare och så småningom även brukarin
flytandesamordnare, BISAM. 

När BISAMtjänster inrättades i Stock
holm började Klas Sundström jobba i Psy
kiatri Södra Stockholm – för där hade han 
inte varit patient. I mitten av 90talet, när 
Klas gick fjärde året naturvetenskapliga 
programmet upptäcktes att han hade 
schizofreni. Det var så han kom in i vår
den och där är han kvar.

– Det som exkluderade mig från arbets
marknaden var det som kvalificerade mig 
som BISAMpersonal. 

EFTER EN UPPDRAGSUTBILDNING för BISAM på 
7,5 poäng började Klas producera papper 
och rapporter, ansöka om semester och 
sjukanmäla sig – som andra anställda. 

– Jag hade inte en massa föreställningar 
om att jag skulle förändra världen. 

När Klas började som BISAM var den en 
halvtidstjänst och nu är det två heltids
tjänster. Eftersom det tar mellan två och 
fyra år att implementera ett nytt arbetssätt 
måste förändringsarbete drivas av anställd 
personal, anser han. 

– ”Projektos”, sjukligt beroende av pro
jektmedel, är ett utbrett fenomen som säl
lan eller aldrig leder till några bestående, 
positiva förändringar.

Inom SLSO, Stockholms läns sjukvårds
område, är BISAM nu en stabil, hållbar 

– Som BISAM måste du vara konstruktiv hela tiden. Vi 
sysslar inte med klagomål, vi sysslar med kvalitets säkring 
och verksamhetsutveckling, säger Klas Sundström, BISAM 
i Psykiatri Södra Stockholm och metodstödjare i SLSO.

och känd funktion och har hunnit åstad
komma en hel del på bara några år.

– Vi har utvecklat patientforum och fått 
igång ett brukarråd som fungerar på verk
samhetsnivå. Vi har också utbildat bru
kare som kan jobba på vårdenhet erna som 
komplement i det kliniska arbetet. 

Nu pågår ett projekt där just detta provas 
på fyra avdelningar på Södra och Norra.

– Det är svårt att gå ut och säga att vi 
börjar veta vad vi gör, det sticker lite i  
ögonen i detta Janteland. Men det vi gör 
nu är något ordentligt. Vi har testat de här 
idéerna så vi vet att de fungerar och skulle 
kunna fungera överallt. Vi har haft mycket 
omvärldsanalys. 

Lika viktigt som att veta vad man ska 

vården och psykiatrin, men det finns fort
farande många praktiska hinder.

– Brukarråd finns inte med i vårdavtalet 
och om en verksamhet inte vill ha ett bru
karråd så blir det heller inget. Föreningar
na har inget mandat att kräva det.

Inom SLSO gäller samma arvode som 
för förtroendevalda politiker har, men att 
vara med i ett brukarråd är inget försörj
ningsstöd, påpekar KLas Sundström.

– Med arvodet kommer en beställning 
och krav på att mötesdeltagarna ska kom
ma i tid och vara pålästa. En stor del av 
mitt BISAMuppdrag har varit den polis
funktionen.
– Positiv särbehandling är ett vanligt pro
blem inom psykiatrin. Det är spel för gal
lerierna också, säger han med ett leende.

En annan viktig lärdom är att man inte 
ska anställa en ensam patient representant. 

– Det behöver vara en grupp, om en av 
fem misslyckas är det bara 20 procent  
i stället för 100. Och om en lyckas, är det 
inte för att ”det är ju Klas, det skulle ingen 
annan klara av”. »

” Det vi gör nu är  
något ordentligt”

» Vissa saker måste vi  
faktiskt sluta med, inte låta 
tusen blommor blomma.«

göra, är att veta vad man inte ska göra, 
menar han.

– Vi har lärt oss av misstag. Vissa saker 
måste vi faktiskt sluta med, inte låta tusen 
blommor blomma. Är man hemlös behöver 
man en bostad – inte ”en specialbedömd 
insats för en person som för närvarande 
saknar ett boende”. 

Idag finns Patientforum på avd 52 och 
57 vid Capio Sankt Göran och är på väg att 
införas vid Maria Ungdom. Enligt utveck
lingsarbetet Psykiatri 2015 ska Brukarråd 
och Patientforum finnas i hela beroende
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” Tio tunga  
heroinister  
går stavgång  
– vilka är  
oddsen?”

Vid Metadonsektionens resursmottagning 
är patienter och brukarorganisationer 
medskapande.”Svenssonvardag” med  
motionspass och matinköp ingår numera  
i behandlingsmodellen.

» Den som vill förändra vården måste ha 
både chefer och vårdpersonal med sig, 
menar han.

– Har du inte högsta ledningen med dig, 
gör något annat. Du måste också komma 
ner på golvet och vara ”vi” med dem.Funk
tionen bygger på att man ska vara kon
struktiv hela tiden. Vi sysslar inte med 
klagomål, det finns redan strukturer för 
det. Vi sysslar med kvalitetssäkring och 
verksamhetsutveckling.

– Visst hör vi mycket klagomål, men vi 
ska ta vara på det, vara ett komplement 
till patientsäkerhet och vårdutveckling. Vi 
kan inte ge kritik och klaga på personalen, 
de lyssnar inte då. 

Klas Sundström påpekar att bara ett  
fåtal av patienterna inom psykiatrin är  
engagerade i brukarföreningsrörelsen,  
vilket gör att man kan diskutera om de  
representerar alla patienter. 

– Samhällsbilden för hur man driver 
opinion och påverkansarbete har föränd
rats bland annat med de sociala medierna. 
Kartan ritas om. Det går inte att fortsätta på 
samma sätt. 

10
REGLER FÖR PATIENTFORUM

• Mötet är 30 minuter, en gång i veckan 

•  Mötesledaren är utifrån och har  
brukarerfarenhet

• En chef deltar (dock inte en läkare)

• Ingen övrig personal deltar 

•  Patientnärvaron är frivillig, det är okej 
att gå och komma under mötets gång

• Patientnärvaron är anonym 

•  Forumet utgör en möjlighet att lämna 
synpunkter på sådant som berör  
vistelsen på avdelningen

•  Patientforum är inte rätt ställe för 
synpunkter kring den individuella 
vårdsituationen

•  Minnesanteckningarna förvaras  
tillgängliga för både personal och  
patienter 
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” Tio tunga  
heroinister  
går stavgång  
– vilka är  
oddsen?”

och hur vi har utvecklats. Vi har också haft 
gemensamma konferenser, om hur man 
kan minska risken för våld genom sitt  
bemötande av patienterna och om patien
tens upplevelse av vården och att vara  
patient hos oss, säger Nadja Eriksson.

 Resursmottagningens återfallspreven
tion med friskvård  är en behandlingsform 
som har utvecklats i samarbete mellan pa
tienter, vårdpersonal, RFHL och forskare. 
Det hela började med att RFHL hade en 
idé om patientcoacher i metadonbehand
ling: ”Vad kan vi göra istället när det inte 
funkar?” 

När både RFHLrepresentanten Per 
Sternbeck och sektionschefen Nadja  
Eriksson kom svettiga till ett möte efter 
ett träningspass, föll bitarna på plats. 

– Vi har ju haft farmakologisk inriktning 
på all vår behandling, men vi tänkte att 
träningen kanske kan vara ett sätt att socia
lisera våra patienter och förbättra hälsan. 

– VILKA ÄR ODDSEN för att vi får tio tunga  
heroinister att gå runt stan med stavar  
men det gör de faktiskt, även om de lämnar 
ifrån sig stavarna när de kommer tillbaka 
till stan, säger Daniel Uppström, koordi
nator vid mottagningen, med ett snett  
leende. 

Årstapromenaden är ett strakt trafikerat 
stråk året runt. När gruppen från mottag
ningen är ute och går längs Mälarens 
stränder möter man många andra som 
också är ute och promenerar eller joggar. 

– När vi utgår från mottagningen vid 
Fridhemsplan går vi en runda längs Karl
bergskanalen och i skogen bakom Karlbergs 
slott.  Vi har bara ställt in en gång, och det 
var på grund av att det regnade FÖR 
mycket, berättar AnnaKarin Gustavsson, 
psykolog och forskare som leder aktivite
terna tillsammans med Sanna Rantamäki, 
verksamhetsansvarig föreningssekreterare 
i RFHL Stockholm.

Av Forsgrenska stiftelsen har man fått 
medel till återfallsprevention genom  
fysisk aktivitet där patientcoacher skapar 
kontakt mellan patienten och metadon
vården. Med RFHL Stockholm som part
ner har man kunnat få medel till lunch,  
lokal och PT, personlig tränare. 

– Det handlar inte om jättesummor, » 

METADONSEKTIONENS RESURSMOTTAGNING  

ligger nära både Södersjukhuset, vackra 
Tantolunden och Årstaviken. Här har 
man valt att anpassa mottagningen efter 
patienterna. Fokus ligger på återfallspre
vention och friskvård – inte sjukdom och 
missbruk.

De patienter som kommer hit har ett 
tungt opiatberoende och grunden i rehab
iliteringen är underhållsbehandling med 
Metadon eller Suboxone. Psykiatrisk sam
sjuklighet, förstörda relationer och familje
hemsplacerade barn är vanligt.

Stockholms Brukarförenings hederspris 
2015 gick till Metadonsektionen inom  
Beroendecentrum Stockholm för deras  
arbete med de patienter som tidigare miss
lyckats med att stanna kvar i behandling. 

Man ville särskilt uppmärksamma att 
Metadonsektionen lägger resurserna på 
dem som har det svårast – och framför  
allt att man gör det genom att satsa på 
del aktighet.

Men relationen mellan beroendecent
rum och Svenska brukarföreningen har 
inte alltid varit den bästa. 

– Den fanns en tid när Svenska Brukar
föreningen i princip hade förtryckta blan
ketter där de rutinmässigt anmälde Meta
donmottagningen för tjänstefel. Det har 

varit en lång resa till att våga släppa in 
brukare i behandlingen. De har fått en 
större förståelse för professionen och de 
senast fem åren har vi faktiskt börjat lyss
na mer på dem. Det har successivt föränd
rats så att vi har patienten i fokus, säger 
Nadja Eriksson, sektionschef vid Bero en
decent rum Stockholm. 

NÄR BRUKARE och sjukvårdspersonal kröp 
upp ur skyttegravarna började det hända 
saker. Det påverkade inte bara hur patien
terna blir bemötta utan även deras delak
tighet i forskning och utveckling av verk
samheten. 

– Det roliga är hur de har utvecklats, 

» Det har varit en lång  
resa till att våga släppa in 
brukare i behandlingen.«

METADONSEKTIONEN / TANTO
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Per Sternbeck, RFHL och  
Anna-Karin Gustavsson,  
psykolog vid Metadonsektionens  
resursmottagning i Tanto. 
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» vi fick 300 000 för ett år men de är inte 
slut trots att vi är inne på år två, och vi ska 
söka nya medel, säger Sanna Rantamäki.

– Det är jätteroligt att göra detta i sam
arbete med patienterna. När vi har frågat 
dem om när de mått som bäst i livet har 
det ofta varit när de varit på anstalt och ätit 
och sovit och tränat regelbundet, säger 
AnnaKarin Gustavsson.

Många av mottagningens patienter har 
hepatit, dålig tandstatus och röker. För dem 

»Vi pratar mycket om  
att bygga relationer, både  
patienter emellan och  
patienter och personal.«

making test” visar en signifikant förbättring 
när det gäller förmågor som överblick, att 
välja strategi, bromsa sig. Man blir mer 
fokuserad, har lättare att koncentrera sig. 
Även sömnen kan förbättras, och barn 
med adhd som tränar har mindre besvär 
som vuxna än de som inte tränat som barn, 
säger Lars Saxon. 

Av de 14 patienter som påbörjat kursen 
på mottagningen har fyra fallit bort, resten 
genomförde aktivitet erna trots nedstämd
het, ångest och andra problem. 

– Mycket är oattraktivt i meta donpro
grammet och handlar om kon troll. Det är 
viktigt att få vara med om något attraktivt 
också, men det kräver ganska mycket 
o msorger, som att sms:a tio obors t ade 
tonåringar, säger Per Sternbeck. 

– Vi pratar mycket om att bygga relatio
ner, både patienter emellan och patienter 
och personal. Stämningen och tonen är 
mycket vänligare sedan det här projektet 
kommit igång, säger Sanna Rantamäki.

BISAM STOCKHOLM SÖDRA / PATIENTFORUM

BRUKARRÅDET FÖR BEROENDEFRÅGOR  

(Attention i Stockholms län, Mus
ketörerna i Rågsved, Musketörerna i 
Sollentuna, Länkarna Mariedal och 
RFHL i Stockholms län) genomförde 
2012 på uppdrag av Regionala sam
rådet en brukarrevision på nio av lä
nets integrerade beroendemottag
ningar  med personal från både bero
endevård och socialtjänst.

Brukarrådet frågade under våren 
2012 210 patienter på mottagningar
na om hur vården fungerade för 
dem. En stor majoritet av patienter
na var nöjda med den vård och det 
stöd de fick på mottagningarna, och 
för de flesta var kontakten med per
sonalen det enskilt viktigaste insla
get i behandlingen. 

Revisionen visade även brister, 
bland annat i mottagningarnas in
formation till den enskilde, hur, när 
och om vad man ger information. 
Samarbetet mellan socialtjänst och 
vård fungerar bara i några kommu
ner. Dessutom når man inte ut till 
alla grupper. Även sekretessfrågan 
var ett förbättringsområde, likaväl 
som mottagningarnas regelverk vad 
gäller tider och hantering av perso
ner som återfaller i missbruk.

Brukarrådet kom fram till att bru
karrevision är en utmärkt metod för 
brukarinflytande men att resultatet 
måste kunna kopplas på strukturer 
som använder dem för ett ordinarie 
inflytandearbete. Brukarrådet beto
nade särskilt betydelsen av att revi
sionen har ett brukarperspektiv och 
att den inte blir styrd av andra än 
brukare, patienter och närstående.

• Personalen viktigast i behandlingen
• Kritik mot info, sekretess och regler

9
INTEGRERADE MOTTAGNINGAR  

I STOR REVISION 

METADONMOTTAGNINGEN
Patienterna på Metadonsektionens 
resurs    mottagning har tillgång till åter-
falls prevention, friskvård, gymträning 
och psykologisk behandling i form av  
individuell terapi, gruppterapi och  
familjeterapi. 

10 –15 procent av patient erna går regel-
bundet i gruppbehandling, till exempel 
ACT, MBT, Affektskola och färdighets-
träning för patienter med adhd. 

Metadonmottagningen har ett väl upp-
arbetat samarbete med Kriminalvåden. 
Anhöriga till våra patienter erbjuds stöd 
genom vår Anhörigstyrka. 

» Delaktighet ökar själv-
känslan och normalisering. 
Att man blir en medaktör  
i det som pågår.«

är inte bara motionen en hjälp till bättre 
hälsa, även matvanor och andra vardags
rutiner innebär något nytt. 

– Vi äter också frukost tillsammans och 
går och handlar, säger AnnaKarin Gus
tavsson.

– Våra patienter är ju ganska vana vid 
att göra saker som andra inte gör, nu ser 
de att de gör samma sak som andra, säger 
Nadja Eriksson.

Syftet med aktiviteterna är framför allt 

öka patienternas chans att hålla sig kvar i 
programmet, att inte bli utskrivna. Metoden 
återfallsprevention är evidensbaserad och 
finns beskriven i boken Återfallspreven
tion, färdighetsträning vid missbruk och 
beroende av alkohol, narkotika och läke
medel (Studentlitteratur, 2004), av bero
endeforskaren Lars Saxon, psykolog på 
metadonprogrammet fram till 2015. 

– DELAKTIGHET ÖKAR självkänslan och nor
malisering. Att man blir en medaktör  
i det som pågår. I vår lilla värld blir del
aktigheten att kunna påverka innehållet 
och utformningen av aktiviteten, att vi  
anpassar innehållet från första kursen till 
den andra, att kunna välja vad och var vi 
ska äta och vart ska vi gå när vi promenerar 
– det är inte självklart för dem, säger han.

– Vi var också intresserade av att träning 
förbättrar den kognitiva förmågan, ”Trail 
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STOCKHOLMS LÄNS SAMARBETE kring per
soner med missbruk eller beroende har 
sedan 1998 formulerats och antagits  
politiskt i kommunerna och landstinget 
genom gemensamma policydokument.  
I samband med en lagändring 2013 ska 
landstinget och kommunen enligt HSL 
(8 b) och SoL (5 kap. 9a) ha gemensamma 
överenskommelser kring personer som 
missbrukar alkohol, narkotika, andra  
beroendeframkallande medel, läkemedel 
eller dopningsmedel. Till skillnad från 
Stockholms läns tidigare policy ingår där
med läke medel och dopning. 

ÖVERENSKOMMELSEN SKA främja samverkan 
och samarbete mellan huvudmännen. 
Syftet är att uppnå bästa möjliga livskvali
tet och funktionsnivå i vardagslivet för 
den enskilde som är i behov av huvud
männens insatser. Överenskommelsen 
ska också bidra till att minska sjuklighet 
och dödlighet samt före bygga suicid för 
målgrupperna. 

Målet med överenskommelsen är att i 
samverkan hitta former för att personer 
med missbruk/beroende ska:
•  Förbättra sin hälsa samt uppnå en för

ändring inom livsområden som boende, 
arbete, sysselsättning, studier, ekonomi 
och relationer med närstående.

•  Ges en kvalitativ och tillgänglig vård 

•  Föräldrar och gravida med miss-
bruk eller beroende, samt barn  
(inklusive det väntade barnet)

•  Ungdomar och unga vuxna med 
missbruk eller beroende

•  Vuxna personer med missbruk  
eller beroende och personer med 
samsjuklighet 

•  Äldre med missbruk/beroende. 

•  Personer med missbruk av  
dopningsmedel  

•  Personer med läkemedelsberoende 
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PRIORITERADE MÅLGRUPPER 

I ÖVERENSKOMMELSEN 

samt stöd och behandling, med såväl 
kortsiktiga som långsiktiga mål, som 
upplevs som attraktiv av den enskilde. 

•  Få ett bemötande som präglas av respekt 
för individen där den enskilde erbjuds 
delaktighet i planering och beslut om 
stödinsatser, vård och behandling

Samverkan kring 
personer med missbruk  
eller beroende
Den gemensamma överenskommelsen mellan landsting 
och kommuner i Stockholms län lyfter fram prioriterade 
målgrupper, bland andra föräldrar och gravida, ungdomar 
och unga vuxna, läkemedelsberoende och personer med 
samsjuklighet.



Vägen genom alla de instanser som måste besökas för att ta sig ur ett utanförskap är lång och krokig. Det är ingen som hinner vara överallt innan kontoren stänger kl. 17. Dessutom gäller det att 
ta de  olika  stationerna i rätt ordning. 

Musketörerna i Rågsved stöder de utsatta genom att följa dem till berörda myndigheter och institutioner: vi ringer, sitter i  oändliga telefonköer, samlar in och fyller i mängder av blanketter och for-
mulär,  skriver  inlagor, deltar i möten med tjänstemän och hand läggare och försöker att samordna mellan olika  myndigheter, instanser och vårdinrättningar. Allt för att utsatta människor också ska få 
sina grundläggande rättigheter tillgodosedda.

SKATTEVERKET

ELBOLAG
FÖRVALTNINGSRÄTTEN

ARBETSFÖRMEDLINGEN

BANKEN

BANKEN

BOLAGSVERKET

BOLAGSVERKET

FASTIGHETSÄGARE/HYRESVÄRDAR

FASTIGHETSÄGARE/
HYRESVÄRDAR

KYRKA OCH FÖRSAMLINGAR

KYRKA OCH FÖRSAMLINGAR

FÖRSÄKRINGSBOLAG

FÖRSÄKRINGSBOLAG

PENSIONSMYNDIGHETEN

PENSIONSMYNDIGHETEN

RADIOTJÄNST

RADIOTJÄNST

TINGSRÄTTEN

TINGSRÄTTEN

TRANSPORTSTYRELSEN

TRANSPORTSTYRELSEN

FÖRENINGAR

FÖRENINGAR
PSYKIATRIN

ARBETSFÖRMEDLINGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN

JURIDISKT STÖD

JURIDISKT STÖD

ERSÄTTNINGS-
NÄMNDEN

ERSÄTTNINGSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDEN

FONDANSÖKNINGAR

FONDANSÖKNINGAR

PSYKIATRIN FÖRSÄKRINGSKASSAN

FÖRSÄKRINGSKASSAN

ELBOLAG

POLISEN

POLISEN

FÖRVALTNINGSRÄTTEN

SOCIALFÖRVALTNINGENKRONOFOGDEN BOSTADSFÖRMEDLINGEN

BOSTADSFÖRMEDLINGEN

KRIMINALVÅRDEN

KRIMINALVÅRDEN

SKATTEVERKET

KRONOFOGDEN

Personbevis

Intyg 

Ansöka om tidsfrist Familjerättsärenden

Skuldsanering

Överklagan

Avregistrera 

Beställa
Anmälan om förtur Intyg från Radiotjänst 

Inskrivning CV

Skaffa konto

Ansöka om 
aktivitetsstöd

Mottagnings-
gruppen

Frivård 

Samarbete över gränserna

Livscoaching

Sorg-
bearbetning

Ansöka

Deklarationer

Missbruk
och beroende

Avstyra vräkning

Söka

Stöd för 
ansökningar 
till fonder

Pass och ID

Ansöka om
körkort

Intyg

Obefintlighetsregistret

Ansöka

Stöd vid överklagan

Överklaga

Beroendevård

Ansökan till stiftelser och fonder
Öppenvårds-
mottagningen 

Beställa

Söka

Ekonomiskt stöd
och rådgivning

Beställa

Tvångsvård

Stöd före och 
under rättegång

ASI
Stöd till inlagor

Guide till 
advokatstöd

Jobb-Torget 

Kontoutdrag Legitimation

Anmäla

Kulturupplevelser

Pensionsansökan

Jobb-Torget 
Resurs

Kvinnojouren, 
Quinnokulan, 
Convictus/Bryggan

Du ska söka 20 
jobb varje månad

Behandlings-
hem 

Förturs- eller 
träningslägenhet 

Ansöka

Korttidsboende

Inskrivning

Lekmannaövervakare

Ansöka

Försörjningsstöd 

Bistånd

Stöldanmäla 

Avregistrera

Substitions

Utarbeta avbetalningsplan

Stöd till 
bouppteckning

Stöd till
överklaganden

Avstyrning av vräkning

Bouppteckningsärenden

Ansökningar angående 
Stulen barndom

Vägen genom alla de instanser som måste besökas för att 
ta sig ur ett utanförskap är lång och krokig. Det är ingen 
som hinner vara överallt innan kontoren stänger kl. 17. 
Dessutom gäller det att ta de olika stationerna i rätt ordning. 
Musketörerna i Rågsved stöder de utsatta genom att följa 
dem till berörda myndigheter och insti tutioner: vi ringer, 

sitter i oändliga telefonköer, samlar in och fyller i mängder 
av blanketter och formulär, skri ver inlagor, deltar i möten 
med tjänstemän och handläggare och försöker att samordna 
mellan olika myndig heter, instanser och vård inrätt ningar. 
Allt för att utsatta människor också ska få sina grundlägg
ande rättigheter tillgodosedda.



INFLYTANDE

”Jag bor i en annan värld
men du bor ju i samma”
Gunnar Ekelöf


