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Vilka är NSPH Västra Götaland och Göteborg?

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Västra Götaland 
och Göteborg startade 2008. Vi är ett nätverk bestående av patient-, 
brukar- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området.

Tillsammans arbetar vi för ökat brukarinflytande och ökad kunskap om 
psykisk ohälsa i hela regionen. Vi samverkar med de övriga regionala 
NSPH-nätverken i Sverige.

Alla föreningar i nätverket har på något sätt koppling till psykisk 
ohälsa. Vi ser våra erfarenheter som en oumbärlig resurs i vård, 
stöd, och behandling.

Vi verkar för att våra föreningsmedlemmar ska ha större 
inflytande över de beslut som fattas inom området.

All personal på NSPH Västra Götaland och Göteborgs kansli 
och i projekten har erfarenhet av  psykisk ohälsa, antingen för 
egen del eller som anhörig.



16 föreningar i samverkan

NSPH Västra Götaland och Göteborgs nätverk driver gemensamma 
inflytandefrågor och representanter från föreningarna är verksamma i 
olika arbetsgrupper inom det psykiatriska området i regionen.

Föreningarna driver också var för sig frågor som rör deras medlemmar 
och målgruppers livsvillkor och psykiska hälsa. 

Följande föreningar ingår i vårt nätverk:



Psykisk ohälsa har många ansikten. Alla samhällsgrupper berörs; barn, 
unga, äldre och oavsett bakgrund. Vuxna som har drabbats av psykisk 
ohälsa en bit in i livet får ofta svårt att behålla sin plats i arbetslivet. 
Många unga har problem med att överhuvudtaget komma in i yrkeslivet 
eller en samhällsgemenskap.

NSPH Västra Götaland och Göteborg är därför med och påverkar inom 
många områden, bland annat följande:

• Förebyggande och tidiga insatser 

• Utbildning, kunskap och bemötande 

• Vård och behandling 

• Hjälp, stöd, rehabilitering och habilitering

En viktig del av vårt arbete är att nå ut till allmänheten och att öka 
kunskap och förståelse för medmänniskor med psykisk ohälsa, för att 
därmed minska utanförskapet.

I vårt opinionsarbete ingår att uppmärksamma politiker, myndigheter 
och andra opinionsbildare om våra gruppers behov, rättigheter och krav 
på samhället och psykiatrin.

Påverkansarbete och opinionsbildning



Projekt och uppdrag

NSPH Västra Götaland och Göteborg arbetar med flera olika projekt 
och uppdrag som på ett eller annat sätt handlar om att:

• öka kunskapen om psykisk ohälsa 

• öka inflytandet och egenmakten för brukare 

• förbättra bemötandet av personer med psykisk ohälsa

Uppdragen riktar sig till olika målgrupper på individnivå, 
verksamhetsnivå och systemnivå.

Projektens verktyg är bland annat enkätundersökningar, djupintervjuer, 
studiecirklar, utbildningar och föreläsningar. 

Vi utvecklar också egna metoder för att arbetet inom området psykisk 
ohälsa ska förbättras. Dessa tillför medlemsföreningarna mer kraft och 
kunskap för att kunna arbeta vidare med såväl gemensamma som egna 
frågor inom området.
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