Projekt brukarinflytande
Kronobergs län

Bakgrund
Inom ramen för psykisk hälsa har staten gjort stora satsningar på
att stärka patientens egenmakt samt att medverka i utformningen
av den vård och det stöd som erbjuds. Det bedrivs ett aktivt
arbete i Kronobergs län för att öka brukarinflytandet på såväl
individnivå, verksamhetsnivå och strategisk nivå.

Projektet
Vi heter Linda Alm Bajric och Geir Storjord och är projektledare
för det länsövergripande projektet ”brukarinflytande Kronobergs
län”. Projektet startade 1 oktober 2020 och pågår till 2023.
Syfte och mål med projektet: Uppdraget innebär ett strategiskt arbete
för att bygga upp ett system för ökat brukarinflytande för såväl
den enskilde individen, i verksamheten och i ledningsfunktionerna
i länet. Att utveckla samt möjliggöra samverkan mellan region,
länets kommuner samt brukar- och anhörigföreningar.
Under projekttiden har vi landat i tre slutsatser:
1. Vikten av en samordnande funktion. Det finns ett behov av
personer som samordnar och koordinerar inflytande arbetet
i Kronobergs län. Vi har valt att kalla den samordnande
funktionen för ”en väg in”.
2. Inom projektets ramar har vi skapad en verktygslåda.
Verktygslådan innehåller metoder, arbetssätt och förslag på
inflytande aktiviteter. Syftet med verktygslådan är att höja
statusen och kvaliteten på egen erfarenhet som

kunskapskälla. Den samordnade funktionen i länet har
ansvar för att utveckla och driva arbetat med verktygslådan
framåt. Nästa steg i projektet är en implementering av
verktygen i det dagliga arbetet inom verksamheten.

3. Att använda egen erfarenhet som kunskapskälla har varit ett
av våra största fokusområden då vi utvecklat verktygslådan.
Vi vill lyfta individens egen erfarenhet som en viktig
kompetens samt utveckla brukarperspektivet. Vilket i sin tur
bidrar till verksamhetsutveckling.

Tillhörighet
Projektledare är anställda av region Kronoberg och har sin
organisatoriska tillhörighet i ”Närmare kronobergaren”.
Projektledares arbetsplats är i specialistpsykiatrins lokaler på JF
Liedholms väg 7 våning 3.

Vad är på gång?
Vi har under hösten 2021 implementerat patientforum inom
heldygnsvården i specialistpsykiatrin. Patientforum leds av en
person med en egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
Fortsätta att utveckla ”Resursgrupp vårderfarenhet psykisk hälsa”.
Vi har påbörjat arbete med att skapa en grupp med personer med
egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Syftet är att kunna lyfta in den
kompetens som personer med egen erfarenhet besitter, att denna
ska samspela med den professionella kunskapen.

Kontaktuppgifter
Har ni frågor och funderingar gällande projektet får Ni gärna höra
av er till oss.
Linda Alm Bajric
0709-67 51 17 – linda.almbajric@kronoberg.se
Geir Storjord
0790-67 51 15 – geir.storjord@kronoberg.se
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