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Avtalsplan och ansökan om projektmedel från RFHL för utvecklande
av brukarråd inom beroendevården
Bakgrund, kontextanalys
Under perioden 2009-03-01 - 2010-03-01 har RFHL bedrivit ett samarbete med SKL:s
projekt Kunskap till praktik i avsikt att utveckla brukarmedverkan inom missbruks- och
beroendevården. Processen att bilda och vidareutveckla samarbetet över
organisationsgränserna i klient/brukarrörelsen har satts igång inom ramen för samarbetet,
där vi besökt och initierat eller stöttat brukarmedverkan i drygt hälften av avtalslänen inom
Kunskap till praktik (se tidigare rapport om för projektperiod 1).
Den demokratiska processen att vidareutveckla det på många håll nyuppkomna samarbetet
mellan organisationer och myndigheter/utförare kräver tid för att brukarråden/nätverken ska
bli ett demokratiskt verktyg att räkna med. På en del orter bildar man även regionala NSPHnätverk där organisationer som arbetar med beroendefrågor nu eftersträvar att bilda egna
undergrupper, t ex i Norrbotten och Jönköping (se vidare tidigare rapport från projekttid 1,
liksom nedan under rubriken NSPH – koppling).
Projektet behöver en fortsättning, varför vi nu inkommer med förslag om överenskommelse
mellan SKL och RFHL för en projektperiod 2 med start 1 mars 2010 och slutdatum 31
december 2010.

Intressenter i projektet
Projektets intressenter är förutom brukare och deras företrädare är politiker, regionala och
lokala chefer centralt eller på enhetsnivå.
För projektet blir uppgiften att fortsatt engagera brukare och deras organisationer samt
försöka hitta en motpart som är intresserade av att bygga upp brukarråd.
Målgrupp
Målgruppen är brukare och deras anhöriga samt brukarorganisationer
Genomförare
Projektet kommer att genomföras av en projektledare, en projektassistent,
organisationsföreträdare samt brukare
Beslutsfattare
Politiska och administrativa beslutsfattare på regional/enhetsnivå är samarbets- och eller
motpart i projektet
Finansiär
Projektet kommer fortsatta att kräva central finansiering för en samordnare och ytterligare
en halvtid för projektassistans samt resurser för resor, möteslokaler och

Ordinarie verksamhet kommer att bekostas lokalt, men knappast att ha några utgifter utöver
löner och lokaler som redan bekostas av huvudmännen för beroendevården.

Aktiviteter/Aktivitetsplan
RFHL vill genom detta projekt utöver de resultat som uppnåtts enligt tidigare rapport till
SKL genomföra följande.
Fler län inbokade för regionalträffar:

Västmanland 13/4 (återträff)
Örebro 15/4
Jämtland prel april/maj
Uppsala prel maj
Södermanland prel maj
Gävle uppföljande politikerträff april
Övriga län vi hoppas hinna besöka hösten under projektperiod 2, utan att ännu ha bestämt
datum

Blekinge
Halland
Kalmar
Kronoberg
Västernorrland

Deltagande i utbildning förbereds

Chefsutbildning Västerås 16 april
Chefsutbildning Skåne 21 april
Socialforums konferens Göteborg 27-28 april
Östersund basutbildning 17-18 maj
Utbildningsdag med politiker och brukare i Eskilstuna planeras i maj

Endagutbildningar för brukare förbereds i följande regioner

Västra Götaland (bokat 30/3), Norrbotten (planerat till april), Dalarna (planerat till april),
Östergötland, Södermanland, Jönköping, Uppsala, Örebro, Skåne och Stockholm. (Detaljerad
utbildningsplan har bifogats tidigare rapport för projektperiod 1.)
Övriga åtaganden hittills

Vi, RFHL:s projektledare i SKL-projektet, är sammankallande i Stockholms länsråd för
brukarorganisationer, liksom arbetar med att bygga upp råd på ett par LAB-mottagningar.
Utöver detta planerar vi att tillsammans med Stockholms läns landstings upphandlingsenhet
utföra brukarrevision i länet med det regionala brukarråd, som nämnts ovan, som praktisk bas.
Vi trycker och distribuerar den under förra projektperioden producerade handboken om
brukarinflytande (se vidare om budgetavvikelse på denna punkt under rubrik *) Särskilda
kommentarer om poster i nu ansökt budget).
NSPH – koppling

Vårt mål är att där det är möjligt utveckla samarbete med NSPH i följande regioner:
Stockholm, Göteborg, Jönköping, Norrbotten, Södermland, (Gävleborg), Uppsala,(Skåne –
Malmö kommun Malmö nätverksförbund för psykisk hälsa), Örebro
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