
Att representera!  
 
 

Erfarenheterna och kunskapen som finns samlade i brukarrörelsen är en oumbärlig resurs 
i utvecklingen av bättre vård och omsorg. Genom brukarrepresentation på 
verksamhetsnivå och systemnivå kan brukarperspektivet införlivas, och förhoppningsvis 
vägas in noggrant i de beslut som tas i utvecklingen av vård och omsorg. Föreningarna får 
genom samverkan också mer kunskap om hur vård och omsorg styrs och organiseras. 
 
Verksamheter inom kommun, region eller myndighet ska i första hand söka 
brukarrepresentanter genom förfrågan till patient-, brukar och närståendeföreningar. På 
så vis säkras en demokratisk grund för uppdraget.  
 
Vad innebär rollen som brukarrepresentant? 
Att delta som brukarrepresentant för sin förening innebär att man företräder 
medlemmarnas/gruppens samlade röst i olika sammanhang. På verksamhetsnivå kan det 
handla om att sitta med i ett brukarråd för ett boende eller en mottagning/verksamhet. 
 
På systemnivå kan det handla om att delta i olika styr-, arbets- och utvecklingsgrupper 
som tar fram riktlinjer, styrdokument, vårdprogram m.m. Ibland rör frågorna som tas upp 
specifika diagnoser och ibland är det mer generella frågor som kan beröra större 
målgrupper.  
 
På verksamhetsnivå och systemnivå är det inte den egna berättelsen som står i centrum, 
utan de samlade perspektiven från gruppen som man företräder. Men för att förstärka 
vikten av brukarperspektivet kan personliga exempel förtydliga detta. Det är då viktigt att 
en funderat över vilka delar man vill och inte vill dela med sig av. 
 
 
De viktigaste sakerna att tänka på som brukarrepresentant: 

• Du får ett uppdrag från en förening eller ett nätverk att representera dem. 
• Du talar för en grupp och inte för att i första hand föra fram dina personliga åsikter 

eller vårderfarenheter. 
• Du har rätt till stöd från gruppen du representerar och ansvarar för att förbereda 

dig inför mötena, exempelvis genom att fråga i föreningen eller nätverket hur de 
ser på den situation/ämne som ska diskuteras. 

• Du återkopplar efter mötena; Vad sades på mötet? Vilka frågor väcktes? 
• Du verkar för att fler kan bli representanter. Då blir inflytandearbetet mer hållbart 

över tid. Ett tips är att försöka vara två brukarrepresentanter på mötena, om det 
går. 

 
 
 



Hur hittar vi sammanhang att representera i? 
Ibland bjuder verksamheter in till sammanhangen. Det kan också vara bra att höra av sig 
med information om sin förening och berätta att ni vill samverka med de verksamheter 
som ni är intresserade av att föra fram medlemmarnas röster i. Det finns brukarråd både 
inom hälso- och sjukvården och inom kommunerna. Ni kan också fråga om möjligheten att 
vara brukarrepresentant på möten som regionen eller kommunen själva anordnar.  
 
Det kan vara svårt att hitta forum för representation och att veta var man mest effektivt 
kan göra sin röst hörd. Behöver ni stöd i arbetet kontakta gärna NSPH Västra Götaland. 
 
NSPH Västra Götaland har gjort en sammanställning av föreningar/grupper inom 
området. Listorna finns på Vårdsamverkan Västra Götalands hemsida: 
https://www.vardsamverkan.se/omraden/psykisk-halsa/brukarmedverkan/ 
 
Kika gärna om din förening finns med och att kontaktuppgifterna stämmer. 
 
Arvode 
Idag är det vanligt att arvode erbjuds för deltagande, men om det inte anges ska man 
absolut fråga om det! Västra Götalandsregionen har tagit fram en mall för arvodering för 
verksamheter att använda för brukarrepresentation i utvecklingsgrupper. Hos 
kommunerna ser det lite olika ut med möjlighet till arvode.  
 
NSPH Västra Götaland förespråkar mer föreningsstöd till lokala och delregionala 
föreningar för en god kontinuitet och kvalitét i brukarrepresentationen. I de fall en som 
förening inte känner att en räcker till kan ett nätverk av fler föreningar bildas, där en 
gemensam representant utses. 
 
Förberedelse 
Försök sätta er in i frågan/frågorna som kommer att behandlas, det kanske finns tidigare 
protokoll att ta del av?  Förankra och diskutera gärna frågorna i föreningen i ett tidigt 
skede.  
 
Om det finns många synpunkter på förbättringsarbetet kan det ibland vara en fördel att 
välja ut de allra viktigaste och fokuserat lyfta fram just dem. 
 
Har ni några funderingar kring ett uppdrag eller möte, behöver mer information, eller 
gärna vill kunna vara två som stöd, hör av er till uppdragsgivaren och berätta vad ni 
behöver. En god dialog er sinsemellan skapar goda förutsättningar för en god samverkan 
och effekt av brukarrepresentationen.  
 
Behöver ni hjälp och stöd i arbetet med brukarinflytande på system- och 
verksamhetsnivå kontakta NSPH Västra Götaland.  
 

Stort lycka till i det viktiga arbetet med brukarrepresentation! 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/psykisk-halsa/brukarmedverkan/

