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Var med
och påverka 
beroende-
vården 
där du bor!

BRUKARRÅD

En inspirationsskrift från Föräldraföreningen mot 

narkotika (FMN) och Riksförbundet för hjälp åt 

narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL) 
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FMN OCH RFHL ÄR båda med-FMN OCH RFHL ÄR båda med-FMN OCH RFHL ÄR
lemmar i nätverket Nationell 
samverkan för psykisk hälsa 
(NSPH) som är ett nätverk för 
brukar- och anhörigorganisatio-
ner med anknytning till psykia-
trin. 

Vi upptäckte ganska snart två 
saker: Det var många frågor som 
båda organisationerna tyckte var 
viktiga. Det pratades mer om 
psykiatri än om beroendevård 
i NSPH, helt enkelt därför att 
psykiatrin kommit längre med 
brukarfrågorna än beroendevår-
den.

Utifrån det bestämde vi att 
gemensamt, och med ekonomisk 
hjälp från NSPH, försöka arbeta 
med brukarfrågor och få igång 
brukarråd inom beroendevården. 

DET HÄR HÄFTET ÄR ett resul-
tat av detta. Beroendevården 
har fl era olika huvudmän och 
brukarnas förhållande till vården 
påverkas av det och av de olika 
lagstiftningar som styr vården. 
Därför kan man inte mekaniskt 
fl ytta över erfarenheterna från 
psykiatrin till beroendevården.

Här måste vi hitta våra egna 
former, mobilisera alla organisa-
tioner som är engagerade i bero-
endefrågor och skapa förutsätt-

ningar för brukarna att komma 
in och påverka och medverka till 
utveckling.

DET ÄR ETT SNÅRIGT landskap, 
beroendevården, och frågorna 
är många. Var börjar och slutar 
de olika huvudmännens ansvar? 
Vilka skyldigheter har de mot 
brukarna och deras organisa-
tioner? Vad är ”kvalitet” och 
vems kvalitet – brukarnas eller 
regionernas ekonomi?  Och den 
viktigaste frågan av alla: på vilket 
sätt kan vi kräva att vara med och 
bestämma?

VI HOPPAS ATT DETTA häfte kan VI HOPPAS ATT DETTA häfte kan VI HOPPAS ATT DETTA
hjälpa till och ge svar på några 
av frågorna och att den sporrar 
till att starta brukarråd. För utan 
oss – brukarna – blir det ingen 
förändring!

Stockholm i februari 2009 

Gunilla Persson
Förbundsordförande i FMN

Sonja aallbombom
FörbuFörbunnddsoordförande i RFHLrdförande i RFHLrdförande i RFHL
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PÅVERKA 
BEROENDE-
VÅRDEN 
DÄR DU BOR!



7

Alla ”användare 
av offentliga tjäns-
ter” är brukare. 
Det gäller förstås 
också när vi bru-
kar beroendevård 
som socialtjäns-
ten eller sjukvår-
den står för. Vi 
har också rätt till 
brukarinflytande i 
privatdriven vård 
som upphandlats 
av kommun eller 
landsting, alltså är 
allmänt finansie-
rad.

Vilka är 
brukare?

Vad är 
brukarin-
flytande?
Den officiella 
definitionen av 
brukarinflytande 
är ”medborgarnas 
möjlighet att så-
som användare av 
offentlig service 
påverka tjänster-
nas utformning 
och kvalitet” (Ci-
vildepartementet, 
1991)

ALLA HAR ATT VINNA på mer brukarinflytande i bero-
endevården. Vi som brukar eller brukat vården. Vi som 
är anhöriga. Och på sikt alla som betalar för den – skatte- 
betalarna. Kort sagt vinner hela samhället på att lyssna 
på oss som verkligen vet vad som behövs för att hjälpa 
människor ur missbruk och beroende. Det är dags att vi 
gör oss hörda!

VARJE MEDBORGARE ÄR på ett eller annat sätt bru-
kare. Brukare är vi så fort vi använder offentliga tjänster: 
går till husläkaren, promenerar i en allmän park, lånar 
en bok på bibliotek. Eller behöver missbruks- eller be-
roendevård. Också vi är brukare, inte missbrukare, av 
samhällets tjänster.

Idag har brukarnas inflytande över samhällets tjänster 
har blivit honnörsord i många kommuner och lands-
ting. I skola, äldreomsorg och psykiatri jobbar man med 
vårt inflytande som aldrig förr. Det är en fråga om de-
mokrati: Medborgarnas makt över den verksamhet de 
använder ska öka.

VI – BÅDE BEROENDE och anhöriga – kan vara med 
och påverka i beroendevården. Vi har många frågor att 
kämpa för. Det gäller både socialtjänsten och sjukvår-
den. Och våra organisationer blir nu inbjudna att vara 
med i brukarråd på många håll. 

DÅ GÄLLER DET ATT inte slå in öppna dörrar, men ändå 
inte nöja oss med vanliga informationsmöten och kaf-
ferep. 

Genom att samarbeta över organisationsgränserna 
och formulera gemensamma krav kan vi komma långt.  
Och om vi står på oss i samarbetet finns det också större 
möjligheter att vinna fler juridiska rättigheter. Med den 
här skriften vill vi ge tips och råd om hur man kan gå 
tillväga för att förbättra beroendevården där vi bor. 

Det är brukarnas tid – och du kan göra skillnad!
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■  INDIVIDNIVÅ
När du som individ själv deltar i planering och val av vård (lagstadgat i 
både Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen).

■  VERKSAMHETSNIVÅ 
Enklast beskrivet är det här nivån där du som medlem i en grupp bru-
kare på en viss institution, klinik eller dagvård deltar i planering, skötsel 
eller utvärdering av verksamheten. 

För att bli verkningsfullt krävs det att man har längre kontakt med 
vården än vad som är fallet på till exempel en avgiftningsavdelning. Det 
är inte så lätt att utöva inflytande på en verksamhet där du vistas ett par 

FYRA 
VÄGAR TILL 
MEDBORGAR- 
MAKT.
Vårt mål är att få både bättre utbud och högre kvalitet 
i beroendevården i Sverige. Därför vill vi med det här 
häftet först och främst ge tips om inflytande på den 
högsta nivån för brukarinflytande -”systemnivån”. 
Där deltar vi som representanter för våra brukar- eller 
anhörigorganisationer. Det är där vi kan nå framgång i 
viktiga frågor som grupper. 

Men du har också rätt till inflytande som individ när 
du behöver vård. Lagarna är grunden för alla dina rätt-
tigheter som brukare. De hittar du i häftets del 2.

Här är en inblick i brukarinflytandets olika nivåer:
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dygn eller ett par veckor under abstinensen. Däremot kan inflytande på 
verksamhetsnivå vara jätteviktigt på till exempel HVB-hem (hem för 
vård eller boende) om man har metadon eller subutex eller har läkeme-
delsberoende och behöver längre kontakt med sjukvården. 

OCKSÅ I SOCIALTJÄNSTENS öppna verksamhet, t e x daglig öppen-
vård, kan det vara framgångsrikt att jobba för medbestämmande med 
de andra i din behandlingsgrupp. Ofta vill kommunen nöja sig med 
att du berättar vad du tycker i form av en enkät eller enkelt formulär 
som alla klienter får. Den här formen av ”brukarinflytande” är vanlig. 
Tyvärr, får vi säga, eftersom du som brukare sällan får veta vad som blir 
resultatet. Det här duger inte – väck förslag om kontinuerligt medbe-
stämmande! 

Och det finns ljus i mörkret: ansträngningarna ökar nu i många kom-
muner för att jobba med fördjupat brukarinflytande, till exempel bru-
karråd – även i missbruksvårdens verksamheter. 

Hur ett brukarråd på verksamhetsnivå kan fungera finns beskrivet 
näst sist i häftet (s.__). Exemplet involverar många myndigheter. Men 
det kan också vara så enkelt som att klientgruppen på ett behandlings-
hem, eller valda representanter, bestämmer tillsammans med persona-
len hur veckans aktiviteter ska se ut.

ANHÖRIGA KAN INTE delta i besluten om en särskild verksamhet där 
en släkting är i vård. Om det är en vuxen släkting får personalen inte ens 
berätta att han eller hon är där om han eller hon inte vill. 

Anhörigorganisationers åsikter kan däremot inhämtas i mötesform 
där till exempel en klinik bjuder in olika organisationer för att ta del av 
deras erfarenheter. Den mest effektiva vägen för anhöriga att påverka 
ligger emellertid på nästa nivå, systemnivå.

NÅGRA EXEMPEL PÅ brukarinflytande på verksamhetsnivå: 
■ Att som klienter/patienter vara med och bestämma om den dagliga 
verksamheten på en enskild avdelning eller ett behandlingshem.

■ Att delta som brukarrepresentant i ”samrådsgrupp” med ledningen på 
t ex ett behandlingshem eller en klinik för diskussioner om verksamhe-
tens inriktning och planering. Du kan också vara med som 
representant för en brukarorganisation eller anhörigorganisation.

■ Att sitta med som brukarrepresentant i styrgruppen för en klinik eller 
institution. Inbjudan till detta beslutas av vårdgivarens ledning. Brukar-
representanten väljs av sin egen organisation – vem som utses bestäm-
mer ni som brukarorganisation, inte kliniken eller institutionen. 
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Externa brukarrevisioner
Som brukarrepresentanter utvärderar vi en annan verksamhet än 
den där vi själva befinner oss i vård, till exempel genom systema-
tiska intervjuer med intagna. Brukarrevisioner är en viktig form för 
inflytande i all form av vård eftersom den har en kvalitetssäkrande 
funktion ur brukarperspektiv. (Vi beskriver med ett exempel på sid 
__, från beroendecentrum i Örebro.)

Den här formen av brukarinflytande gränsar mellan verksamhets-
nivå och systemnivå.

Det viktiga är att revisionerna inte är styrda av eller utförs av del-
tagare som utses av den vårdgivare som ska granskas.

■  SYSTEMNIVÅ – I KOMMUNER OCH LANDSTING
Här kan vi nå viktiga mål när vi lyckas få riktigt inflytande för en bättre 
beroendevård och vårdkedja! Som medlemmar från brukar- och anhö-
rigorganisationer deltar vi i planering och/eller utvärdering av vården 
inom det geografiska område där vi är verksamma. 

Eftersom det ofta fattas så mycket i beroendevården så är det här den 
många gånger viktigaste nivån för oss att jobba på. Det går ju helt enkelt 
inte att utöva inflytande på verksamhetsnivå om själva verksamheten 
inte finns. 

DÅ ÄR SYSTEMNIVÅN vägen till resultat. Målet här är att få ”toppen” i 
beslutapparaten att lyssna på oss. Vi vill nå dem som utformar systemet. 
En väg är att vi som brukare eller anhöriga, genom beslut i våra organi-
sationer, börjar med att på eget initiativ bilda brukarråd. 

Vi behöver inte vänta på någon inbjudan från beslutsfattarna. Själva – 
eller tillsammans med andra organisationer – börjar vi arbeta för att:

■ få till en kontinuerlig dialog med politiker och/eller ansvariga tjänste-
män i vården eller/och

■ ta plats i planeringen av framtidens vård. Det kan till exempel röra 
vår medverkan när en kommun eller ett landsting tar fram sin policy för 
missbruks- och  beroendevården. 

På den här nivån bevakar vi alltså att våra gruppers intressen tillvaratas i:

■ planering

■ utförande

■ uppföljning/utvärdering 

av den vård som står till buds lokalt eller regionalt. 
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Tips för hur du startar brukarråd på systemnivå kan du läsa på s.__.

GENOM BRUKARRÅD DÄR olika organisationer finns representerade 
och jobbar gemensamt i viktiga sakfrågor blir vi starkare. Vi blir fler, 
företräder bredare grupper i kommunen eller landstinget och det blir 
därför svårare för beslutsfattarna att inte lyssna: Vi kan i kraft av vår 
mångfald föra fram synpunkter och åsikter som är brett baserade på 
våra erfarenheter från ”fältet” – erfarenheter som varken politiker eller 
tjänstemän har. 

 När vi går ihop flera organisationer är det också lättare att engagera 
lokalpressen för att väcka debatt och föra upp nya frågor på den poli-
tiska dagordningen! 

POLITIKER

TJÄNSTEMÄN

BRUKARE
Vi i botten på beslutsapparaten måste få toppen att höra oss. Och 
vi har rätt till ”feedback” – att de tagit till sig vad vi sagt. Om de 
beslutar på annat sätt än vi tycker är rimligt, är det minsta vi kan be-
gära att få en ordentlig, begriplig motivering till varför. Pengar är ett 
vanligt förekommande argument… Men budgeten i en kommun är 
ingen naturlag – den går att ändra. Och dålig missbruksvård kostar 
samhället mycket mer på sikt!
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Inflytande kräver rutiner
Också om du är intagen på ett behandlingshem eller får längre vård 
i sjukvården är det viktigt med brukarinflytande. Då handlar det 
om inflytande på verksamhetsnivå och individnivå. Här behövs bra 
klagomålsrutiner som personalen i verksamheten har ansvar för.

För att en verksamheten ska bli brukaranpassad krävs att perso-
nalen tar in klagomålen och följer upp att de åtgärdas. 

Om du är speciellt intresserad av inflytande på individnivå, be-
ställ gärna handboken ”Dina rättigheter och möjligheter i beroen-
devården” kostnadsfritt från RFHL eller Socialstyrelsen.

MAN KAN NATURLIGTVIS också driva frågor på systemnivå i punkt-
visa aktioner: En eller flera brukar- eller anhörigorganisationer väcker 
debatt och söker påverka beslutsfattare; genom manifestationer, upp-
rop eller besök. 

Politisk påverkan på klassikt sätt som kan leda till ökat brukarinfly-
tande i en särskild fråga – till exempel genom att visa på brister som 
behöver åtgärdas, eller motverka nedskärningar i den lokala vårdbud-
geten. 

Vi kan också jobba för att påverka politiker att fatta beslut om en 
enskild verksamhet. All politisk påverkan från brukarhåll är på system-
nivå, även om det handlar om enskilda vårdgivare.

BRUKARINFLYTANDE PÅ RIKSNIVÅ är förstås också på systemnivå. 
Här kan vi genom våra riksorganisationer delta i remissförfarande in-
för politiska beslut eller till exempel ”riksdagshearings”. Det finns idag 
också brukarråd på statlig nivå i olika myndigheter som arbetar med 
beroendevård. Och de växer i antal.
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Gunilla Persson är arg. Nu har det hänt igen – det som 
inte får hända. Nu begravs ännu en av Linköpings unga 
invånare. En akut sjuk 28-årig, psykotisk och påverkad 
ung kvinna dog i arresten på polisstationen, man väntar 
på besked om dödsorsaken. 

– Oavsett dödsorsaken i det här fallet så har det brustit 
igen. Hon dog medan polisen ringde runt för att få vården 
att ta emot henne!

 Gunilla Persson kände till henne väl. Den unga kvin-
nans föräldrar gick i stödsamtal hos Föräldraföreningen mot narkotika, 
där Gunilla jobbar och är ordförande. Dödsfallet var slutpunkten för en 

ETT EXEMPEL UR VERKLIGHETEN: 
I LINKÖPING 
HITTADE MAN 
VÄGEN TILL 
INFLYTANDE 
PÅ RIKTIGT. 
Brukarinflytande kan se olika ut. Ett sätt att påverka när 
vården är dålig är att göra som i Linköping. Där gick 
många organisationer ihop och bildade ett råd, ett ”bru-
karråd”. 

Gunilla Persson, ordförande för FMN, berättar hur 
man vann mot lomhörda politiker. Men också om en fight 
som inte får sluta - innan alla får den vård de behöver.

Gunilla 
Persson.
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lång kamp för att hitta rätt hjälp. 
– Den kom inte i tid, trots att den kvinnan var känd sedan länge av 

vården. Den här kvällen fanns ingen jourhavande läkare på beroende-
kliniken och både akuten och psykiatrin vägrade att ta emot henne. 
Man skyller på varandra. Nu ska man ”utreda” händelsen – cirkusen är 
igång. Någon måste ta ansvar!

– När sådant här får hända är det klart man undrar vad vi egentligen 
uppnått genom åren. Men vi får ta det som ett kvitto på att vi måste 
fortsätta kämpa. Inte var och en för sig – utan tillsammans.

I LINKÖPING VET MAN att fighten behövs – och det har funnits fram-
gångar. Här har man  ”krigat” genom åren. I viktiga frågor har frivillig-
organisationerna faktiskt vunnit - genom att sätta press på politikerna. 
I mer än 20 år har man arbetet ihop i kärnfrågorna, över organisations-
gränserna, för en bättre beroendevård. 

– Det finns hela tiden gemensamma mål att arbeta för. Vi ser att vi når 
inflytande genom samarbetet. Det betyder inte att vi behöver tycka lika 
i alla frågor. Det ska vi inte göra!

– Men vi blir mycket kraftfullare än om vi arbetar varje förening för 
sig. Sedan får man räkna med att det går upp och ner. Ibland kommer 
bakslag, som det här dödsfallet på polisstationen. Men vi ser också att 
vi har fått mer och mer gehör.

STARTSKOTTET FÖR SAMARBETET var att man skulle flytta ”avgift-
ningsavdelningen” i Linköping, från den källare där den huserat  i cen-
trala stan – till… Ja, vart då? 

– Vi var rädda att det skulle bli ännu sämre – ytterligare en nödlös-
ning. Vi enades om att kräva att det istället skulle bildas en egen av-
giftningsavdelning i anslutning till sjukhuset. Med egna platser bara 
för missbrukare, och inte som en del av allmänpsykiatrin med några 
få sängar.

Man bildade ”Föreningsgruppen Vårdkedjan”: FMN, Länkarna, 

”Vi satt i panelen på podiet, och 
politikerna fick sitta på stolarna på 
läktaren – det var krig då.” 
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Stadsmissionen, Verdandi, Arkens kamratstödjare, Övervakarförening-
en, Spelberoendeföreningen och flera föreningar till. Och krävde möten 
med politikerna.

– Vi gick ganska hårt ut! Vi kallade in till stormöte, hade hyrt en aula 
i en skola vid ett tillfälle. När vi annonserade ut mötet hade vi rubriken 
”Gör politikerna som strutsarna – gömmer huvudet i sanden?”

– Då kom de oss till mötes. Vi satt i panelen på podiet, och politikerna 
fick sitta nedanför på läktaren – det var krig då. Vi bjöd in pressen för 
att uppmärksamma frågan. Efter en ganska tuff fight ledde det här till 
flera möten med beslutfattarna. Till sist avgick vi med segern – avgift-
ningsavdelningen blev en viktig förbättring.

DET VAR UNIKT VID den här tiden att så vitt skilda föreningar gick ihop 
i en grupp. Idag finns det på andra håll också. 

– Jag vet inte om vi var först, men vi är bevis på att det är framgångs-
rikt om man går ihop och inte ger sig. Nu börjar politikerna att bjuda 
in oss i diskussionerna om planeringen av vården. Även om vi aldrig 
får några löften vid sittande bord, så ser vi i besluten att de tar våra 
synpunkter på allvar.

FÖRENINGSGRUPPEN TRÄFFAS ungefär en gång i månaden. Alla för-
eningar i rådet turas om med att vara värd och ha ordförandeskapet. De 
som inte har egen lokal alla dagar i veckan erbjuds att använda lokalen 
från någon annan förening, men ändå stå för värdskapet. Man disku-
terar bara gemensamma frågor – aldrig enskilda föreningars ekonomi, 
till exempel. Om det finns delade meningar om vilken fråga man bör 
prioritera, röstar man. 

– Men nu till hösten är frågan given: vi måste fokusera på samtalen 
med kommunen om det nya drog- och alkoholpolitiska programmet. 
Då kommer vi att träffas oftare under en period, och ha möten med 
kommunpolitikerna. Också landstingspolitikerna har tagit initiativ till 
fler möten.

– Vi ska försöka se till att få en mer löpande dialog med beslutsfat-
tarna över huvud taget – både i kommun och landsting. Det är dags att 
komma ifrån mönstret där vi bara träffas när vi har kritik att komma 
med. 

– Kan vi så ska vi påverka på ett tidigare stadium. Då kommer vi att 
kunna tala om brukarråd på riktigt, om vi får möjlighet att delta mer 
kontinuerligt i diskussionerna tidigt i planeringsstadiet.
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1Dela på ansvaret
Rullande schema mellan 

föreningarna så att inte en kom-
mer att dominera med tiden.

2Välj gemen- 
samma frågor 

att jobba kring
Var noga med att välja de stora 
gemensamma frågorna, så att 
tiden inte går åt till att diskutera 
de enskilda föreningarnas villkor. 
Det är särskilt viktigt att hålla på 
den här regeln när man träffar 
politiker och andra företrädare 
för vården. 

3Vilka ska vara 
med på mötena?

Skilj på interna möten och möten 
där ni vill påverka!

Ta inte in professionen – de 
som jobbar i vården –  i själva 
föreningsgruppens interna 
möten. Diskussionen kan tystna. 
Bjud in dem under andra tillfäl-
len. De kan ge viktig informa-
tion om vilka frågor de tycker är 
akuta: Vad är det som är på gång? 
De kan komma med tips om vad 
de tycker att politikerna missar. 
Personalen vill sällan vara med 
i upprop men har ”inside-infor-
mation”. 

4Hur lockar  
man politikerna 

till bordet? 
Kalla i god tid. Följ upp kontak-
ten: Påminn, prata personligen 
med dem och berätta att det är 
viktigt att de verkligen kommer. 

GUNILLA PERSSONS (FMN)

7 RÅD OM 
BRUKARRÅD:

”Genom att ha god koll på planer-
ingen i kommun och landsting  
vet ni vilka frågor ni kan försöka  
påverka innan beslut.”
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Genom att ha god koll på plane-
ringen i kommun och landsting 
vet ni vilka frågor ni kan försöka 
påverka före beslut. Argumentera 
för att det är viktigt att beslutsfat-
tarna känner till era ståndpunkter 
för att besluten ska bli bra och  få 
demokratisk förankring. 

I många sammanhang kan man 
också argumentera för att det 
är mer kostnadseffektivt att ta 
tillvara brukarorgansiatinernas 
kunskaper.

5Pressen  
är viktig!

När ni har stora saker på gång och 
möten med politiker – bjud in lo-

kalpressen. Gör pressutskick och 
ring personligen till tidningen för 
att berätta om vad som är på gång. 
Påminn när det är dags!

6Förbered er  
med fakta 

Att vara saklig och korrekt är 
bästa sättet underbygga era krav. 
Undvik överdrifter – skräm-
selpropaganda genomskådas i 
allmänhet…

7 I stridens hetta…
Undvik personangrepp i 

alla sammanhang. Håll fokus på 
det som är viktigt, även när ni är 
oense.

Många anhöriga blir sjuka av stressen av att ha en familjemedlem som 
befinner sig i missbruk. Om man då behöver sjukvård är det klart att 
man är brukare i den vården. För att hjälpa sin beroende släkting känner 
många anhöriga att de vill organisera sig och tillsammans arbeta för en 
bättre beroendevård där man bor. Då kanske anhöriginflytande är ett mer 
rättvisande ord än brukarinflytande. 

Anhörigorganisationerna har då en självklar plats i brukarråden i  bero-
endevården! Anhörigas erfarenheter är omistliga och ger ofta en täck-
ande bild av brister i systemet och anhöriga drabbas hårt när vården inte 
fungerar. Läs mer om anhörigas roll på s__.

ÄR ANHÖRIGA VERKLIGEN BRUKARE?
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1Kvalitet & service
De som beslutar om eller 

utför vården får ökad kunskap om 
brukarnas behov och erfarenheter. 

Det ger bättre kvalitet och alltså 
bättre service! (serviceanpass-
ningsargumentet).

2Effektivitet
Det blir mer effektivt att 

utgå från brukarnas faktiska 
behov – målen för verksamheten 
blir lättare att uppnå (effektivi-
tetsargumentet).

3Jämlikhet
Det blir mer jämlikt i makt-

balansen mellan de som bestäm-
mer om vården eller utför den 
och de som får vården, brukarna 
(maktutjämningsargumentet).

4Förståelse
Brukarna får större förstå-

else och acceptans för hur vården 
fungerar om de är med och 
påverkar den (legitimitetsargu-
mentet).

5Återhämtning
Att medverka i besluten för 

den verksamhet och vård man tar 
del av är viktigt. Det kallas ofta 
”empowerment” – delaktighet 

6 ARGUMENT 
FÖR BRUKAR-
INFLYTANDE.
På många håll finns det fortfarande inte några fungerande 
råd där vi brukare och anhöriga kan föra fram våra syn-
punkter till dem som bestämmer över vården. Vi kan 
behöva argumentera för att locka ansvariga tjänstemän 
och politiker till bordet. Det har inte bara vi att vinna på. 
Dålig beroendevård kostar massor på sikt. I människoliv, 
lidande och pengar.

Här är argumenten som inga politiker eller tjänstemän 
kan ducka för!
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och stärkt självförtroende för del-
tagarna är viktigt för tillfrisknan-
det (expressivitetsargumentet).

6Demokrati och 
delaktighet

Inte bara politiker, tjänstemän 
och vårdanställda lär sig av 

brukarnas erfarenheter. Att som 
brukare vara med i besluten leder 
också till större kunskap om 
demokratiprocessen (medborgar-
fostrande argument).

(Sammanställningen bygger på 
”Demokrati och brukarutvärde-

ring”, Dahlberg och Vedung)

”Infl ytande behövs som motkraft! Myndigheter genom-
för besparingar och liknande där brukarinfl ytande och 
oberoende organisationer behövs som motkraft för att 
driva enskilda och gruppers intressen.”

Ershammar och Wiksten (2002)
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NÅGRA 
VANLIGA 
FRÅGOR.
Om jag inte brukar 
vården längre, då?
Personer som inte längre är i 
vård är i strikt mening förstås 
inte ”brukare”. Men det är ett 
faktum som kommuner och 
landsting bortser från när de vill 
öka brukarinflytandet i beroen-
devården. Att bygga varaktiga 
brukarråd med aktiva missbru-
kare är inte en framkomlig väg.

MÅLET ÄR ATT GÖRA vården 
bättre och öka demokratin. Och 
både kommuner och lands-
ting har skyldighet att ta reda 
på vilka behov som finns i det 
område där de ska utforma 
vården (läs mer om lagar på 
s.___). Då är det personer med 
en bakgrund av beroende och 
våra organisationsföreträdare 
som kommuner och landsting 
söker samarbete med när man 
vill starta brukarråd. 
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Jag får höra att jag 
bara är anhörig, 
inte beroende…
Även om anhöriga inte egentli-
gen är brukare av berondevår-
den, så har man ofta värdefulla 
erfarenheter sprungna ur lång 
tids kamp för att ett barn eller 
annan släkting ska få den vård 
som behövs. Anhöriga som 
klagar på att en vuxen familje-
medlem inte får hjälp, blir ofta 
avvisademed argumentet att 
”ärendet är sekretessbelagt”. Det 
kan vi tyvärr sällan argumentera 
emot. 

MEN VI KAN och bör argu-
mentera för att anhörigorgani-
sationerna inom vårt område 
har demokratisk rättighet till 
medinflytande. Inte i enskilda 
ärenden – men på systemnivå. 
Anhöriga till äldre och funk-
tionshindrade har genom sina 
organisationer ett visst medin-
flytande enligt lagen. Det har 
inte anhöriga till beroende på 
samma sätt. 

MEN ANHÖRIGA TILL personer 
med beroendeproblem har just 
den kompetens som myndighe-
terna och vårdgivarna behöver 
få del av när de strävar efter 
bättre vård genom brukarinfly-
tande! 

Hur ska vi kunna 
samarbeta med så 
olika erfarenheter?
Att vi har skilda infallsvinklar 
kan vi använda till vår fördel. 
Våra organisationer har mycket 
olika traditioner och ideologier. 
Vi kan och ska inte tycka lika i 
alla frågor. Men vi kan samlas 
runt vissa gemensamma kärn-
frågor. 

VI FÅR STARKARE Genomslag 
om anhörig- och brukarorgani-
sationer samarbetar utifrån hur 
verkligheten ser ut där vi bor. Vi 
har lättare att få de ansvariga att 
lyssna om vi startar brukarråd 
och begär en dialog med be-
slutsfattarna i vården! I det här 
häftet finns både teoretiska tips 
och exempel från olika delar av 
landet på hur vitt skilda organi-
sationer kan göra för att välja de 
gemensamma, viktiga frågorna. 

PÅ POLITISK, NATIONELL nivå 
pratar man om att ”mobili-
sera alla aktörer”. Både svenska 
politiker och politiker i övriga 
EU vet att det är demokratiskt 
viktigt. Man har också börjar se 
det som en viktig förutsättning 
för att bekämpa de växande be-
roendeproblemen i våra länder.
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BRUKARRÅD – GISSLAN ELLER 
MAKT OCH INFLYTANDE?
All brukarmedverkan leder inte till verkstad… För att inte förlora 
tid på fruktlösa möten måste vi begära insyn i de beslut som fattas 
– att man släpper in oss som medbestämmande. När du läst det 
här häftet vet du vilka lagar vi har att luta oss på. De är basen för 
att få igång en riktig dialog med politiker och tjänstemän.
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Varför ska man vara nykter och drogfri för att få komma 
in på avgiftning? frågar sig Seppi Nowotny, Länkarna i 
Torshälla. Ja, det finns många frågor att kämpa för när 
det gäller beroendevården runt om i landet. 

– Nu är det dags att med samlade krafter kräver infly-
tande och sätter press på politikerna att inte köra över 
våra grupper i planeringen!

”DET RÄCKER 
NU. INGA FLER 
KAFFEREP MED 
KOMMUNEN!”

I ESKILSTUNA TAR MAN STRID:

I brukarrådet i Eskilstuna har man fått nog av artig-
hetsmöten med politiker och tjänstemän. Att bara 
snacka räcker inte när vården blir sämre, samtidigt som 
missbruket ökar.

– Nu talas det om brukarinflytande som aldrig förr, 
men det får inte stanna vid tomma ord. Vi i brukaror-
ganisationerna har kunskapen och erfarenheten, det är 
dags att vi tar strid så att man lyssnar på oss på riktigt! 

SEPPI ÄR LÄNKARNAS representant i Eskilstunas stora brukarråd se-
dan starten för tjugo år sedan och har jobbat med missbruksvård i sta-
den lika länge. I brukarrådet har ortens ideella krafter samlats under 
årens lopp, idag har man mer än tio medlemsorganisationer. Träffarna 
sker en gång i månaden, kommunen har tagit på sig att vara samman-
kallande. Ändå har arbetet tappat fart.

– Just nu är det tungt. Man lyssnar inte på oss – det är som att köra 

Seppi  
Nowotny.
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huvudet i väggen. Vi kommer att kämpa för att klara det här – och det 
kräver att vi jobbar målinriktat för våra rättigheter. 

Att reda ut spelreglerna. Att sätt press på politikerna igen – de som 
var så angelägna om att vara med förut lyser nu med sin frånvaro. 

– Det måste vi ändra på. Det måste vara mindre snack och bli verk-
stad.

Att få styrfart på ett brukarråd är inte alltid så lätt. Just i Eskilstuna 
startade det på den gamla ”landstingstiden” när sjukvården fortfarande 
hade huvudansvaret för missbruksvård. 

– Då träffades vi regelbundet uppe på lasarettet, då de hade avgift-
ning: Vi hade hört om olika behandlingsmetoder som fanns att jobba 
med. Vi ville också att man bättre skulle följa upp från soc vad som 
hände med dem som skrevs ut från avgiftningen. 

– På den tiden lyssnade man på oss. Det blev i många fall som vi 
ville.

MEN SÅ KOM NEDDRAGNINGARNA. Avgiftningen lades ner. ”Öp-
penvård” blev den nya modellen, också för avgiftning. Kommunerna 
skull ta över, med mindre pengar i kassan. De öronmärkta statsbidra-
gen för missbruksvård drogs ner eller försvann. Metadon och Subutex 
blev en allt vanligare lösning, men det sociala stödet till de som var i 
”programmet” uteblev.

– ”Program”, fnyser Seppi. Här i Eskilstuna är det inget program! De 
får sin medicin och sedan går de hem. Om de har något hem att gå till.

Det är en mörk bild som känns igen på många håll i landet.
– Nu har vi snart inte något kvar – bara privata behandlingshem. 

För att få komma dit krävs det planering och uppbackning från kom-
munen. 

Och så finns beroendecentrum, där landstinget och kommunen ska 
samarbeta.

– Det kan ju låta som om det finns att välja på. Men det funkar inte 
i verkligheten. Beroendecentrum till exempel, ger i princip bara urin-
provskoll på tunga missbrukare som ska få Subutex. Kontroll har ersatt 
stöd. Det fungerar förstås inte för dem som mår riktigt illa. 

”Om du lägger alla anhöriga till siffrorna för dem vars 
livskvalitet hänger på en fungerande missbruksvård, så 
är det säkert en tredjedel av folket som är berörda. ”
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– Ja, och så säger man att det finns två platser på psykavdelningen på 
Mälarsjukhuset, men för att komma in måste man blåsa noll eller vara 
drogfri. Hur är det tänkt!?

DET ÄR INTE SVÅRT ATT FÖRSTÅ att man vill ändra på saker i Eskil-
stuna. Men idag lyssnar man inte på oss längre, säger Seppi:

– De öppnade beroendecentrum utan att överhuvudtaget fråga oss 
hur vi tyckte att det skulle kunna se ut. Här finns inte en enda sängplats 
för den som behöver ligga inne för avgiftning.

– Och sedan kommer de på mötena med oss från högsta chefsnivå, 
informerar oss om läget och slår dövörat till. Och dricker kaffe. Vi vill 
inte ha fler artighetsmöten! 

NU SKA MAN JOBBA FÖR att få in politikerna på sina möten igen. 
Nämnderna måste förstås vara med! 

– Får inte politikerna rätt information så kan man inte rätta till saker 
och ting. De högsta som sitter med från kommunens tjänstemannasida 
idag verkar inte vidarebefordra våra synpunkter till politikerna. 

Förstår man inte att det finns en massa kunskap i de här grupperna 
som samlas? Eller vågar man inte vidarebefordra vår kritik? frågar sig 
Seppi:

– Istället slår man sig för bröstet och säger att vi har en djävla bra 
vård, men resultatmässigt händer det inte ett skit, det blir värre. Kriti-
ken från oss tas personligt av chefer. Förstår man inte vikten av bruka-
rinflytande?

– Vi vill att man erkänner oss som resurs och kompetens, inte klappar 
oss på huvudet och säger: ”Det blir nog bra.”

För att komma dit behöver vi brukarorganisationer nu gå samman i 
kraven på tydligare spelregler.

– Att kommunen, landstinget och vi går igenom var gränserna för 
ansvaret egentligen ligger. 

SEPPI FORMULERAR DE VIKTIGASTE målen: Att kommunen tar ansvar. 
Att landstinget tar med brukarna i planeringen. Att vi får klarare regler 
för brukarinflytande. Att vi inte accpeterar att missbruksvården så ofta 
kommer i skymundan för annan vård. Hur kan det få vara så när vi är 
så många hundratusen som är beroende av att vården fungerar? frågar 
han sig. 

– Om du lägger alla anhöriga till siffrorna för dem vars livskvalitet 
hänger på en fungerande missbruksvård, så är det säkert en tredjedel 
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av folket som är berörda. Vi kan inte vänta på fler utredningar – vi vet 
vad som behövs!

– Alldeles för många människor dör när det fungerar så illa som det 
gör idag. Samhällets kostnader och människors lidande skenar iväg. Vi 
måste sätta oss vid bordet och prata samma språk. Och det gäller på alla 
fronter, på alla håll i landet.
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Politikerna kommer 
inte till bordet. 
Ni får många möten med tjänste-
män som inte har mandat att be-
stämma.

■ LÖSNING: Uppvakta politiker-
na. Ju fler organisationer ni är som 
jobbar tillsammans, desto bättre. 
Ge er inte. Argumentera för varför 
era synpunkter är nödvändiga. Be-
skriv vilka frågor ni vill diskutera. 
Om de ändå inte lyssnar – ta kon-
takt med lokalpressen. Gör namn-
insamlingar eller manifestationer.  

Oklara spelregler. 
Vilka frågor ska vi diskutera, vad 
har brukarna rätt att besluta om 
och hur följs besluten upp?

■ LÖSNING: Sätt upp en plan 
– vad vill ni som organisationer 
uppnå? För att ta reda på om det 

– SVÅRIGHETER MED BRUKAR-
INFLYTANDE – OCH FÖRSLAG  
PÅ HUR MAN KAN LÖSA DEM

STÖTESTENAR 
PÅ VÄGEN? 



28

är en kamp ni måste föra eller om ni drar åt samma håll som myndig-
heter och vårdgivare – begär möten med socialtjänsten, sjukvården och 
kommunalpolitiker eller landstingspolitiker. Ibland kan det vara bra att 
träffa alla – en bra beroendevård bygger på samarbete mellan sjukvård 
och socialtjänst. Begär att få reda ut hur deras ambition ser ut när det 
gäller brukarinflytande i beslutprocesserna. Har alla spelfältet klart för 
sig? Om politikerna i ansvariga nämnder duckar och inte tar era syn-
punkter på allvar – hänvisa till lagstiftningen (lagarna finns beskrivna 
sist i häftet). Utifrån lagarna kan ni diskutera hur ni kan utveckla for-
merna för brukarinflytande. Målet är tydlighet.

Brist på gemensam förståelse  
av vad brukarinflytande är. 
Detta kan vara ett bekymmer både bland brukare, tjänstemän och po-
litiker. De som är med i brukarråd deltar då på mycket olika villkor. 

■ LÖSNING: Börja med er själva. Resonera både i er ”hemorgansia-
tion” och med de andra representanterna i brukarrådet. Det behövs en 
alltid pågående diskussion om vad ni vill uppnå med brukarinflytan-
det, så att det blir resultat! Är ni från de olika organisationerna i bru-
karrådet överens om vilket inflytande ni strävar efter? Bjud sedan andra 
sidan, tjänstemän och eventuella politiker. Be att de förklarar vad de 
tycker att samarbetet med brukarorganisationerna går ut på. Är det en 
definition som ni delar? Upptäcker ni att ni har olika idéer om varför 
ni är där så försök att hitta en nivå där ni är överens. Ge inte efter på 
områden där ni har rätt till inflytande. 

Först när ni vet om det finns möjlighet till framsteg kan ni ta ställning 
till om ni vill vara med i just den här formen av brukarråd. Det är för-
stås aldrig bra att ge upp för tidigt. Det kanske är så att alla behöver ta 
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reda på mer om hur brukarinflytande kan utvecklas och vad det är bra 
för? Finns det utbildningar för de som kommer från myndigheterna i 
rådet? Finns det utbildningar för er? Om ni ändå inte hittar en lösning 
kan det vara bättre att lösa upp brukarrådet och börja på ny kula. Kan-
ske ni måste kämpa för att få rätt deltagare till sist – men det är en viktig 
väg till framgång.

Ingen ersättning för mötestid  
eller förlorad arbetsinkomst?

■ LÖSNING: Ta upp diskussionen 
om ersättning. I början går det inte 
att kräva ersättning - om det är ni 
som bjuder in politikerna eller tjäns-
temännen ”till bordet”. Men på sikt 
är det ett viktigt krav, när rådet tagit 
form och blivit en del av det löpande 
arbetet, antingen med socialtjänstens 
eller sjukvårdens representanter. Vi 
har rätt till ersättning för vårt arbete!

De regler som finns är ganska lud-
diga och behöver bli tydligare. Men 
det finns i alla fall inget hinder för kommun- eller landstingsfullmäkti-
ge att ge riktlinjer om arvode för brukarorganisationernas representan-
ter i brukarråd på kliniker, behandlingshem eller på myndigheter. I den 
stora psykiatrisamordningen, som gjordes på uppdrag av regeringen, 
tryckte man på att det är viktigt med ersättning för att brukarinflytan-
det ska bli en lyckad process. Ta reda på om kommunfullmäktige och 
landstingsfullmäktige har antagit riktlinjer för arvoden till deltagare i 
brukarråd eller utbildningar. Om inte: uppvakta politikerna!. När de 
fattar beslut kan de luta sig på psykiatrisamordningens förslag till arvo-
de – de som jobbade med psykiatrisamordningen tog fram riktlinjer för 
hur de tyckte att rätten till arvode borde se ut.

 Det är heller inte alltid nödvändigt att kommunfullmäktige eller 
landstingsfullmäktige engagerat sig i frågan. En klinik – ett beroende-
centrum, till exempel - kan och ska besluta att lägga upp budget för 
arvoden till brukare som på uppdrag av kliniken sitter i styrgrupper 
eller ger utbildningar till personal. 

Ibland kan man stöta på problemet att en brukare som får betalt tap-
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par i ersättning från socialkontor, försäkringskassa eller i bostadsbidrag. 
Men det är inte skäl att inte ge ersättning för brukares arbete!

Att få ersättning om man med sina kunskaper som individ deltar i 
forsknings- och utvecklingsarbete på högskolor och universitet är också 
en självklarhet.

Dåligt stöd från kommun och landsting.
Långt ifrån alla kommuner och landsting har någon genomtänkt 
plan för brukarinflytande.

■ LÖSNING: Tryck på för att kommunfullmäktige eller landstingsfull-
mäktige ska ta frågan på allvar. Uppvakta politikerna med ”delegatio-
ner” från era föreningar, var och en för sig eller tillsammans.
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Spel för gallerierna… 
Det finns kanske ett stadigt brukarråd med återkommande möten, 
men det blir inga beslut av det hela. Och ingen praktisk verkstad.

■ LÖSNING: Det här är en svår knut, och kan ta tid att upptäcka. Klas-
siska varianter är när det blir möten med envägskommunikation. Ni får 
bara ta emot information om vad som är på gång, utan att ges tillfälle 
att påverka eller yttra er. Eller att ni får höra att de ”tar med sig frågan 
hem”, utan att senare få veta om det ni sagt överhuvudtaget fått någon 
effekt. Om ni som brukare i rådet känner att det inte leder någonstans 
under eller mellan mötena: konfrontera myndighetspersonerna i rådet 
med detta och starta en diskussion. Sök vägar för att de ska redovisa hur 
de förvaltar det ni ger!  

Brukarna känner sig i underläge. 
Man har inte samma mötesvana och kunskaper om hur ”systemet 
fungerar” som till exempel tjänstemän och politiker. 

■ LÖSNING: Tydliggör att ni behöver få en del begrepp förklarade. 
Fråga om det är något som känns oklart! Glöm inte att ni har annan, 
viktig kunskap som de behöver. Det är ju främst därför ni sitter där.

Det blir för många privata utläggningar. 
Tid går åt till privata utläggningar eller att enskilda organisationer 
tar upp frågor som bara rör deras arbete.

■ LÖSNING: Sätt upp tid för möten där bara brukarorganisationerna 
deltar och red ut om ni är överens om vilka frågor ni ska driva gemen-
samt. Håll er till dem. Kanske har ni haft för få egna möten utan myn-
dighetspersoner närvarande? Av och till behöver ni avstämningsmöten 
för er själva där ni bestämmer vilka frågor som är viktigast att jobba 
med just nu.
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Ibland anklagas vi av motparten 
vid ”förhandlingsbordet” för att 
företräda ett egenintresse – i strid 
med större gruppers önskemål: 
samhällsintresset. Det kan handla 
om att till exempel satsa mer re-
surser på skola och äldreomsorg, 
inte på beroendevård. Eller att 
sänka skatterna.  Budskapet vi får 
när vi hör det här argumentet är: 
”Var så vänlig att gå och rösta. Vi 
kan inte ge er någon gräddfil i be-
slutsprocessen.” 

Det kan låta bestickande, men 
är ett skenargument. Politiker 
som uttalar sig så här har inte in-
sett vad brukarinflytande är och 
varför det är viktigt. 

Våra grupper vill att vården ska 
bli bättre, och det första argumen-
tet mot deras resonemang är na-
turligtvis: Vi vet hur det ska gå till! 
Men det finns mer att säga.

Ekonomiskt  
motargument:
Att satsa på beroendevård är i 
samhällets intresse! Att inte ge 
vård som fungerar kostar mycket 
pengar på sikt.

 
Demokratiskt  
motargument:
Vi behöver också nya vägar för 
medborgarengagemang och var-
dagsdemokrati än den klassiska 
formen för medborgarmakt – att 
rösta vart fjärde år. Och finns tyd-
liga intentioner i lagen om att alla 
som använder samhällets tjänster 
ska få vara med och påverka dem. 
Vi går igenom lagarna sist i det 
här häftet. 

Sist men inte minst – vi är väl-
digt många. Inte bara beroende, 
utan också anhöriga som blir sjuka 
av stress eller förlorar i livskvalitet 

BRUKARRÅD
ÄR INGET
SÄRINTRESSE!
”Särintresse!” får en del brukarråd höra om sina krav. 
Och det är ett vanligt argument i lokalpolitiken.

Här är motagrumenten.
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”Vi är brukare – inte 
missbrukare – av 
samhällets tjänster!”

på andra sätt på grund av att ha en 
familjemedlem som missbrukar.

Motargumentet 
enligt kundvals-
principen:
Människor som är beroende är 

också ”kunder” i vården, om man 
ska använda ett argument om 
kundval. Det här är viktigt fram-
för allt i kommuner med borgerlig 
majoritet, där kundval ofta är en 
tydlig målsättning i vårdutbudet 
(serviceanpassningsargumentet).

■ ”INFYTANDETRAPPAN” – olika grader av inflytande

1 Manipulation

2 Terapeutisk

3 Informerande

4 Konsultation

5 Medverkan/samverkan

6 Partnerskap
7 Delegerad makt

8 Medborgarkontroll

INGET 
INFLYTANDE

SYMBOLISKA 
ÅTGÄRDER

MEDBORGAR-
MAKT

”Ladder of Participation” (Sherry Arnstein 1969)
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”HELLRE 
DET GODA 
EXEMPLETS 
MAKT ÄN 
MERA LAG-
STIFTNING” 
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BRUKARINFLYTANDE I VÅRDEN har 
blivit en ”nyckel till framgång”: nu vill 
alla visa att man lyssnar på brukarna. 
Vi behöver inte bara följa med på det 
här tåget – vi måste kräva att vara 
med och styra! 

Vissa grupper av brukare har redan 
starkt stöd i lagen för rätten till infly-
tande. Det gäller särskilt äldre- och 
handikapporganisationerna, som ni 
ska se här nedan. Men det finns gott 
om lagar som stödjer också oss. 

Frågan är: Räcker de till för att 
också våra röster ska bli hörda i den 
många gånger krassa verklighet som 
får styra besluten om vården? Ja, säger 
experterna.

Så nu är det upp till bevis! Här är 
lagarna som ska ge inflytande över 
vården där du bor.

 
PARAGRAFER ÄR SÄLLAN rolig läs-
ning. Meningen med den här sam-
manställningen är inte att vi behöver 
kunna dem utantill – men de är bra 
att kunna plocka fram ut bokhyllan 
om det blir diskussion om våra rätt-
tigheter. 

När du använder den här guiden 
har du en del ”kort i rockärmen” att 
använda som argument om vi stöter 
på patrull i samtal med politiker och 
tjänstemän. För att inte säga en hel 

kortlek. Det är ingen överdrift att säga 
att det finns gott om lagar för bruka-
rinflytande, olika för olika grupper av 
brukare.

PÅ SINA HÅLLA KAN man se att det 
finns luckor i lagen för brukarinfly-
tande i just beroendevården. Men det 
kan kännas lugnande att hålla i min-
net: lagar är visserligen viktiga, men 
de betyder inte allt. Till sist blir det 
en samvetsfråga för myndigheterna i 
vården. Ska man lyssna på vissa bru-
karorganisationer, men inte på andra? 
I en demokrati är det i längden inte 
hållbart.

DET ÄR KLART ATT vi ska ges möjlig-
het att vara med i planeringen och 
uppföljningen av beroendevården! 
Lagstiftaren, riksdagen, har stakat ut 
en tydlig linje: medborgarnas infly-
tande över de allmänna tjänster som 
man använder är en del av vår demo-
krati.

... MEN RÄCKER 
LAGARNA TILL?

”Det är ingen överdrift 
att säga att det finns 

gott om lagar för  
brukarinflytande.”
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LAGARNA – 
EN ÖVERSIKT.

■  KOMMUNALLAGEN 
(KL) har grundläggande, men mycket allmänt hållna bestämmelser 
som reglerar brukarinflytande för grupper som använder samhällets 
tjänster – brukare.

■  SOCIALTJÄNSTLAGEN 
(SOL) (2001:453) talar både om kollektivt inflytande och individ- 
inflytande.

■  HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN 
(HSL) (1982:763) anger både kollektivt inflytande och för individen 
ägnar vi särskilt utrymme på sid.___.

■  LAGEN OM STÖD OCH SERVICE  
TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 
(LSS) (1993:387) gäller också både kollektivt och individuellt när  
det handlar om brukarinflytande

LAGAR SOM HAR BETYDELSE FÖR 
BRUKARINFLYTANDE FINNS I:
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Vi har delat in paragraferna 
under två rubriker: Kollektivt 
inflytande och individuellt infly-
tande*. Vissa paragrafer är viktiga 
på båda nivåerna och finns då 
med under båda rubrikerna.

För våra möjligheter att bilda 
brukarråd är de kollektiva rätt-
tigheterna av störst betydelse. Vi 
börjar med dem. Det är genom 
dem som vi har möjlighet att 
påverka tillsammans för att våra 
grupper ska få bättre vård.

Allmänna och  
särskilda lagar
Paragraferna kan verka krångliga 
och detaljerade. Ändå ska du 
snart se att beroendevården inte 
finns särskilt omnämnd i de flesta 
av dem. De flesta paragrafer vi 
kan hänvisa till gäller generellt 
för brukarinflytande i vården, de 
gäller allmänt för patienter och 
klienter i sjukvård och social-
tjänst. 

Och så finns det särskilda lagar 
som gäller till exempel bara för 
funktionshindrade, en grupp som 
bara vissa av våra medlemmar 
ingår i (så kallade dubbeldiagno-
ser, eller personer med samsjuk-
lighet). 

De här särskilda lagarna – som 
LSS (s.__) eller specialpara-
graferna i Socialtjänstlagen för 
funktionshindrade och äldre 
– är ändå intressanta för oss och 
viktiga att känna till. Både för att 
vi har medlemmar som kan få 

hjälp av dem, och för att veta att 
vi kan argumentera för våra rätt-
tigheter och på sikt kanske uppnå 
ett starkare lagligt stöd. 

Inga grupper har fått sina rätt-
tigheter gratis. Vi behöver kämpa 
för att få särskilda rättigheter, 
som de äldres organisationer och 
handikapporganisationerna gjort!

 
Missbruksvården  
kan inte undantas
Men det finns många frågor att 
kämpa för här och nu. Redan 
nu har vi utan tvekan stöd i 
lagen för att få ansvariga poli-
tiker och tjänstemän till bor-
det. I slutet av texten hittar du 
viktiga bestämmelser, ”De stora 
kanonerna”(s.13), där det fram-
går att beroendevården inte kan 
undantas från principerna om 
medborgarinflytande över sam-
hällets tjänster. 

Att ansvariga i kommunen 
sitter med i diskussionerna i våra 
brukarråd är en effektiv form för 
dem att se till att man håller sig 
uppdaterad med vad som händer 
när det gäller beroendeproblem 
och invånarnas behov i kom-
munen. Det ska de göra enligt de 
här lagarna, även om det inte står 
rent ut.

*) Om du vill läsa mer om indi-
viduella rättigheter, beställ vår 
handbok ”Dina rättigheter och 
möjligheter i beroendevården” 
kostnadsfritt från RFHL. 
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LAGAR FÖR  
BRUKARINFLYTANDE  
PÅ KOLLEKTIV NIVÅ.

Kommunallagen, KL 
Den här lagen ger både kom-
muner och landsting allmänna 
målsättningar och frivilliga 
möjligheter när det gäller att ta in 
brukarnas synpunkter. Det står 
dock inte att det måste ske genom 
brukarråd. Man väljer att kalla 
det samråd. 

Den övergripande principen 
för både kommuner och lands-
ting är:

■  Nämnderna ska verka för 
att arbetet sker i samråd med 
brukarna av verksamheten 
(KL 6 kap. 8 §). 
Vidare: 
■  Som ett led i beredningen 
av ett ärende får fullmäktige 
besluta att synpunkter från 
medlemmarna i kommunen 
eller landstinget ska inhäm-
tas (KL 5 kap.34 §). 

SJÄLVFÖRVALTNINGS- 
ORGAN: 
Kommuner och landsting har 
möjlighet att inrätta så kallade 

självförvaltningsorgan.
Kommunallagen 7 kap.18–22§§ 

anger hur det går till att inrätta 
självförvaltningsorgan. De inne-
bär att en nämnd, med föregåen-
de beslut i kommunfullmäktige, 
kan ge i uppdrag till ett självför-
valtningsorgan att sköta driften 
av en viss enhet eller institution 
(ett tydligt exempel är lokala 
styrelser inom skolområdet). 

Det här innebär i praktiken 
möjlighet för grupper av brukare 
att själva hålla i verksamheter för 
beroendevård!

FOLKINITIATIVET: 
Enligt lagen om kommunala 
folkomröstningar får ett ärende 
om att hålla folkomröstning i 
fullmäktige väckas av minst fem 
procent av de röstberättigade 
kommun- eller landstingsmed-
lemmarna. (KL 5 kap.23 §)  

MEDBORGERLIG  
FÖRSLAGSRÄTT: 
Fullmäktige får besluta att den 
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som är folkbokförd i en kom-
mun inom landstinget får väcka 
ärenden i fullmäktige (så kallade 
medborgarförslag) (KL 5 kap.23, 
33 och 64 §§). 

Det är lätt att ringa och kolla 
vad som har bestämts i din kom-
mun eller ditt landsting!

För dig som är med i sysselsätt-
nings- eller annan dagverksam-
het.

VILLKORAD DELEGATION: 
Kommunallagens ger möjlighet 
för kommuner och landsting att 
besluta om villkorad delegation. 
Det innebär att en kommunal 
nämnd (även landstingsnämnd) 
kan, om man så vill,  delegera/
lägga ut på anställda att fatta 
vissa beslut – med villkoret att 

brukarna i verksamheten har 
fått komma in med förslag eller 
haft möjlighet att yttra sig före 
beslutet. 

En starkare grad av villkorad 
delegation är att den anställde 
bara får fatta beslut sedan 
brukarna gett sitt samtycke till 
beslutet. 

(KL 6 kap.33 och 38 §).  

Hälso- och sjuk-
vårdslagen, HSL
HSL ger tydliga skyldigheter att 
samverka med medborgarna i 
planeringen av vården.

Här beskrivs att planeringen av 
vården ska ske i samarbete med 
organisationer:

8 § I planeringen och ut-
vecklingen av hälso- och 
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sjukvården skall landstinget 
samverka med samhälls-
organ, organisationer och 
privata vårdgivare.  
Lag (1995:835).
7 § Landstinget skall planera 
sin hälso- och sjukvård med 
utgångspunkt i befolkning-
ens behov av sådan vård. 
Också paragraf 2 är viktig för 

oss eftersom den visar tydligt att 
missbruksvård inte ska eftersättas 
i planeringen:

2 § Målet för hälso- och 
sjukvården är en god hälsa 
och en vård på lika villkor för 
hela befolkningen. Vården 
skall ges med respekt för alla 
människors lika värde och 
för den enskilda människans 
värdighet. Den som har det 
största behovet av hälso- och 
sjukvård skall ges företräde 
till vården. Lag (1997:142). 
Notera att den sista meningen 

ger läkarkåren avgörandet om 
vem som har störst behov. Dock 
är det fastställt på nationellt plan 
att akuta fall i beroendevården har 
hög prioritet – här ska man luta 
sig på kunskap och beprövad er-
farenhet enligt lag. Det finns inget 
lagligt utrymme för ”tyckande”.

Socialtjänstlagen
Socialtjänstlagen beskriver hur 
kommunerna ska göra när de tar 
reda på vilka behov som finns i 
kommunen. Det här är den lag 
som beskriver våra rättigheter 
just som brukare av kommuner-
nas beroendevård.

Socialtjänstlagen stadgar bland 
annat att socialnämnden i en 
kommun ska: 

”medverka i samhällsplane-
ringen och i samarbete med 
andra samhällsorgan, orga-
nisationer, föreningar och 
enskilda främja goda miljöer i 
kommunen”. (SoL 3 kap. 1 §)
Målet för hela socialtjänstens 

verksamhet (inte bara beroende-
vård) skall vara att främja män-
niskornas:

■  Ekonomiska och sociala 
trygghet.
■  Jämlikhet i levnadsvillkor.
■  Aktiva deltagande i sam-
hällslivet.
Socialtjänsten skall under 

hänsynstagande till människans 
ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra 
och utveckla enskildas och grup-
pers egna resurser. (SoL 1 kap.  
1 §)   

Eftersom lagen innehåller 
viktiga bestämmelser om bruka-
rinflytande på alla nivåer går vi 
detaljerat igenom SoL här nedan. 
Vi återkommer också till denna 
lag under rubriken ”De tunga 
kanonerna” i slutet av häftet.

”Man ska luta sig på  
kunskap (...) enligt lag.  
Det finns inget lagligt 
utrymme för tyckande.”
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LAGAR FÖR  
BRUKARINFLYTANDE  
PÅ INDIVIDNIVÅ.

Socialtjänstlagen
Redan i den så kallade portalpa-
ragraf (SoL 1 kap.1 §), anges bru-
karens delaktighet som grundläg-
gande för socialtjänstens mål och 
inriktning. Där står bland annat 
att ”verksamheten ska bygga på 
respekt för människors självbe-
stämmande och integritet”. 

Med denna formulering vill 
man uppnå följande principer i 
socialtjänstens verksamhet som 
berör oss som individer, nämli-
gen: ”Helhetssyn, frivillighet och 
självbestämmande, normalise-
ring, kontinuitet, flexibilitet och 
närhet”. 

Enligt SoL 3:3§ ska insatser-
na inom socialtjänsten vara 
av god kvalitet. 
Den här paragrafen har förstås 

betydelse för oss både som individer 
och grupp (läs mer om kvalitets-
säkring under rubriken ”Verktyg 
för kvalitetskontroll av kommunal 
beroendevård”, på s.__).

Det framgår av bestämmelserna 

i SoL 3 kap.5 § om den enskil-
des ställning (dvs insatser för en 
enskild person, inte en grupp 
brukare) att:

”Socialnämndens insatser 
för den enskilde ska utfor-
mas och genomföras till-
sammans med honom eller 
henne, och vid behov i sam-
verkan med andra samhälls-
organ, och med organisatio-
ner, och andra föreningar”. 
Portalparagrafen, som vi 

beskrivit ovan, anger alltså de 
övergripande principerna och 
målet för socialtjänstens verk-
samhet. Den senare paragrafen (3 
kap.5 §) beskriver mer detaljerat 
hur myndigheten ska agera prak-
tiskt för att uppnå målet – när 
det gäller individer som brukar 
verksamheten.

Hälso- och  
sjukvårdslagen 
Här finns många regler om 
patienters rättigheter. Vi går 

Det finns många regler om individens rätt att på-
verka sin vård eller behandling inom ramen för de 
alternativ som finns där man bor.
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inte igenom alla här. Men den 
tongivande paragrafen anger 
utgångspunkten för vårdens hela 
verksamhet:

2 a § ”Hälso- och sjukvår-
den skall bedrivas så att den 
uppfyller kraven på en god 
vård. Detta innebär att den 
skall särskilt: 
■  1. vara av god kvalitet med 
en god hygienisk standard 
och tillgodose patientens 
behov av trygghet i vården 
och behandlingen,                          
■  2. vara lätt tillgänglig, 
■  3. bygga på respekt för pa-
tientens självbestämmande 
och integritet, 
■  4. främja goda kontakter 
mellan patienten och hälso- 
och sjukvårdspersonalen, 
■  5. tillgodose patientens 
behov av kontinuitet och 
säkerhet i vården. 

Vården och behandlingen 
skall så långt det är möjligt 
utformas och genomföras i 
samråd med patienten. Olika 
insatser för patienten skall 
samordnas på ett ändamåls-
enligt sätt. 

Varje patient som vänder 

sig till hälso- och sjukvården 
skall, om det inte är uppen-
bart obehövligt, snarast ges 
en medicinsk bedömning av 
sitt hälsotillstånd.”
Du som patient har också rätt 

att välja behandling, om det finns 
flera att välja på och som man 
bedömer kan hjälpa dig:

3 a § När det finns flera 
behandlingsalternativ som 
står i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad er-
farenhet skall landstinget ge 
patienten möjlighet att välja 
det alternativ som han eller 
hon föredrar.

Lag om stöd och 
service till vissa 
funktionshindrade
LSS – Lag (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktions-
hindrade – är viktig på individu-
ellt plan för dem av oss som har 
psykiskt eller kroppsligt funk-
tionshinder. 

Läs mer i faktarutan på sidan 
__! Den har både individuell och 
kollektiv betydelse.

”Du som patient har också 
rätt att välja behandling, om 
det finns flera att välja på.”
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1Grupptalan. 
Om kommun eller 
landsting inte följer 
lagarna när det gäller 

våra rättigheter (eller Förvalt-
ningslagen, som bestämmer hur 
myndigheterna ska arbeta med 
inkomna ärenden) finns en hit-
tills oprövad väg att gå när det 
gäller vårt medbestämmande: Att 

väcka ”enskild grupptalan”. 
Det kallas ”enskild” grupptalan 

eftersom en grupp utser en tales-
person att representera gruppen. 
Talespersonen vänder sig med 
en begäran till Justitiekanslern, 
som sedan avgör om villkoren för 
grupptalan är uppfyllda. 

Det avgörande är hur just ert 
fall ser ut. Värt att pröva!

SÅ HÄR GÖR
DU FÖR ATT
ÖVERKLAGA
ETT BESLUT.
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2Kollektiv klagan.
Kollektiv klagan kan du 
resa i Europadomstolen. 
Det här är en möjlighet 

att föra talan mot kränkningar 
av friheter och rättigheter enligt 
Europakonventionen om mänsk-
liga rättigheter, Konventionen 
ska förhindra diskriminering och 
rättsosäkerhet och är svensk lag 
sedan 1995.

Europadomstolen kan ta emot 
klagomål från enskilda personer, 
enskilda organisationer eller 
grupper av enskilda som anser att 
deras fri- och rättigheter enligt 
konventionen eller något av till-
läggsprotokollen blivit kränkta. 

Alla i gruppen måste dock ha 
blivit personligen berörda av det 

ni vill klaga på – att ni t ex kan 
påvisa att ni i gruppen personligen 
blivit diskriminerade eller frånta-
gits rättigheter som andra med-
borgare har när det gäller frågor 
om vård eller social standard. 

Lättare sagt än gjort – och dess-
utom måste ni ha prövat att få er 
talan hörsammad i alla svenska 
organ som kan komma ifråga. 
För att få veta mer om just er 
fråga kan ni vända er till Justitie-
kanslern.

3Laglighetspröv-
ning enligt  
Kommunallagen.
Kommunallagen ger 

också rätt att överklaga kommu-
nala beslut. Det gäller både kom-
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muners och landstings beslut, till 
exempel om vård. Du behöver 
inte personligen vara berörd av 
det beslut du överklagar, men du 
måste vara bosatt i den kommun 
eller det landsting som fattat 
beslutet. 

Det här kallas Laglighetspröv-
ning (förut kommunalbesvär) 
och beskrivs i Kommunallagen 
Kap. 10. Följande är ett utdrag 
och beskriver förutsättningarna 
för laglighetsprövning:

 1 § Varje medlem av en 
kommun eller ett landsting 
har rätt att få lagligheten av 
kommunens eller landsting-
ets beslut prövad genom att 
överklaga dem hos länsrät-
ten. Lag (1997:550). 
2 § Följande beslut får över-
klagas: 
■  1. Beslut av fullmäktige 
eller den beslutande försam-
lingen i ett kommunalför-
bund. 
■  2. Beslut av en nämnd eller 
ett partssammansatt organ, 
om beslutet inte är av rent 
förberedande eller rent verk-

ställande art. 
■  3. Beslut av förbundssty-
relsen eller en annan nämnd 
eller ett partssammansatt 
organ i ett kommunalför-
bund, om beslutet inte är av 
rent förberedande eller rent 
verkställande art. 
■  4. Sådana beslut av reviso-
rerna som avses i 9 kap. 15 §. 
Lag (1999:621). 
Hur besluten överklagas:
4 § Ett beslut överklagas 
skriftligt. I sina klagomål 
skall klaganden ange vilket 
beslut som överklagas och 
de omständigheter som han 
stöder sitt överklagande på. 
5 § Överklagandet skall 
ges in till länsrätten. Lag 
(1995:84). 
Klagotid:
6 § Överklagandet skall 
ha kommit in till länsrätten 
inom tre veckor från den 
dag då det tillkännagavs på 
kommunens, landstingets 
eller kommunalförbundets 
anslagstavla att protokollet 
över beslutet justerats.

”Du behöver inte person- 
ligen vara berörd av det  

beslut du överklagar, men 
bosatt i aktuell kommun.”
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Äldre och funktionshindrade har  
särskilt skydd också i Socialtjänstlagen
Äldre och funktionshindrade har stark juridisk ställ-
ning när det gäller inflytande såväl individuellt, som 
grupp. Trots det är det problem på många håll i lan-
det att få kommuner och landsting att låta deras bru-
karråd få riktig beslutsrätt. Ibland är lagar inte till-
räckligt!

I Socialtjänstlagen, kapitel 5, står det i alla fall om 
äldres och funktionshindrades rättigheter att delta i 
vårdens utformning, både som grupper och indivi-
der:

KOMMUNERNA SKA, ENLIGT socialtjänstlagen pla-
nera sina insatser för äldre och funktionshindrade. 
I planeringen ska kommunen samverka med lands-
tinget och andra samhällsorgan och organisationer, 
till exempel äldre- och handikapporganisationer. 
(SoL 5:6§ och 5:8§)

Det här är en stark lag som ger organisationerna 
rätt till delaktighet i själva utformningen av vården. 
Det är lätt att förstå: det är en viktig demokratisk 
princip att äldres och funktionshindrades särskilda 
behov beaktas i samhällsplaneringen.

Missbrukare och deras organisationer  
ges inte uttalat rätt att påverka 
Vi har inte samma tydliga rätt i Socialtjänstlagen. Det 

OLIKA 
RÄTTIGHETER 
FÖR OLIKA 
GRUPPER.
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står ingenstans att just våra organisationer ska ges någon särskild 
rättighet. När det kommer till rubriken Missbrukare i Socialtjänst-
lagen, står det istället bara så här:

SOCIALNÄMNDEN SKALL AKTIVT sörja för att den enskilde miss-
brukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att 
komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den 
enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen 
fullföljs. (SoL kap. 5 § 9) 

Men beroende och anhöriga i Sverige är en mycket stor grupp. 
Och vi kan oberopa de allmänna lagarna om brukarnas rätt till 
kollektivt inflytande som finns i det här häftet. 

§
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Kort om Lagen om stöd och service  
till vissa funktionshindrade (LSS)
LSS är en rättighetslag för personer med stora funktionsnedsättningar. 
LSS ger personer med funktionsnedsättningar rätt till tio olika slags 
insatser för stöd och service. Lagen ska främja jämlika levnadsvillkor 
och full delaktighet i samhällslivet: den enskilde ska ha möjlighet att 
leva som andra. Det kan handla om t ex personlig assistans, hjälpmedel 
av olika slag eller färdtjänst.*

VILKA AV OSS KAN OMFATTAS AV LSS?
LSS 1§, punkt 3 beskriver att du ska få hjälp om du har ”varaktiga fy-
siska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på nor-
malt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i 
den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller 
service”. 

Uppfyller man detta har man rätt till hjälp enligt LSS – oavsett om 
funktionshindren beror på missbruk eller inte. Personer som har ett 
aktivt missbruk utesluts inte, utan ingår i den här ”personkretsen” som 
ska få särskilda hjälpinsatser.  

TVÅ VIKTIGA PARAGRAFER  
OM BRUKARINFLYTANDE I LSS:
6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och 
bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och 
myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för 
den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde 
skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbe-
stämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten 
skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
15 § Till kommunens uppgifter hör att (…) samverka med orga-
nisationer som företräder människor med omfattande funktions-
hinder.  

*) Enligt lagen om färdtjänst kan du vara berättigad till den här 
tjänsten även om du inte har varaktigt funktionshinder, dock som 
minst 6 månader.
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VERKTYG FÖR 
KVALITETSKONTROLL 
AV KOMMUNAL  
BEROENDEVÅRD?
Vi har också möjlighet att delta i kvalitetssäkringen och 
planeringen av vården för våra grupper (även om vi också 
här har sämre rättigheter än funktionshindrade och äldre). 
Det handlar både om kvalitetskontroll och kvalitetsutveck-
ling på verksamhetsnivå, alltså av en existerande kommunal 
verksamhet.
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Grunden för våra möjligheter bygger på vad som gäller för LSS-brukare 
och deras kvalitetskoll av socialtjänstens verksamhet:

I Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter (SOSFS 2006:11) står 
det i 3 kap.3 § att kommunens ledningssystem ska säkerställa att ”en-
skilda och grupper, till exempel brukarorganisationer, ges möjlighet att 
vara delaktiga i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten” (på verk-
samheten, red. anm.). 

Den absoluta skyldigheten att låta brukarorganisationer vara med i ut-
värdering och utveckling av verksamheter för funktionshindrade gäller 
dock inte alla LSS-brukare i kommunen. De tvingande reglerna gäller 
bara från och med punkt 6 i LSS 9§. För LSS-berättigade medlemmar i 
våra organisationer är det främst de två sista punkterna som är viktiga. 

De rör:
9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna. 
10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som 
saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (1997:723).

EN PRINCIP SOM GER VÅRA GRUPPER  
SAMMA RÄTT SOM LSS! NÄSTAN…
Reglerna här ovanför är väldigt jordnära – de handlar om hur det ska 
gå till när en verksamhet ska utvärderas eller planeras rent praktiskt 
av de grupper som använder eller kommer att behöva verksamheterna. 
Direkt inflytande alltså, inget snack!

Problemet är att Socialstyrelsen - när det gäller våra grupper - skriver 
att socialtjänsten bör samarbeta med oss på samma sätt som med dem 
som har rätt till de här särskilda LSS-insatserna. Inte ska. Det är alltså 
än en gång inte tvingande för kommunerna.

Men. Även när det gäller ”vanlig” beroendevård så kan vi gott och väl 
hänvisa till de här reglerna om delaktighet i vårdens kvalitetsutveckling! 
Vi har tidigare nämnt att det finns starka moraliska och kvalitetsmäs-
siga, till och med ”kostnadseffektiva” argument här för vår del. Men det 

”Frågan är bara vem som ska  
bestämma vad som är kvalitet och vem 

som ska bedöma och utveckla den.”
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finns också juridiska argument. Samma regler gäller nämligen i princip 
för all verksamhet inom socialtjänsten.

KVALITETSKRAVET ÄR JU TVINGANDE  
FÖR ALLA VERKSAMHETER? 
Ja. Frågan är bara vem som ska bestämma vad som är kvalitet och vem 
som ska bedöma och utveckla den. 

Socialstyrelsen ger rådet till alla kommuner att se till att också grupper 
som omfattas av Individ- och familjeomsorgens verksamhet ges samma 
möjlighet som LSS-grupperna att vara med i kvalitetssäkringen! Det 
gäller alltså beroendevården också. 

Och seriösa kommunalpolitiker borde ta det här som mer än ett råd. 
Det beror på att den grundläggande så kallade ”kvalitetsparagrafen” i 
SoL, kap.3 § 3, skall tillämpas i alla socialtjänstens verksamheter. Detta 
påpekar man också särskilt från Socialstyrelsen:

”3 § Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet.
För utförande av socialnämndens uppgifter skall det finnas 
personal med lämplig utbildning och erfarenhet.
Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras.”
Så varför skriver de inte rakt ut att alla ska vara med? Också brukarna 

av kommunens beroendevård? 
Det beror på kommunerna långtgående självbestämmande.I dagslä-

get saknar Socialstyrelsen helt enkelt mandat att skriva tvingande regler 
för kommunerna när det handlar om hur kvalitetssäkringen för Indi-
vid- och familjeomsorgen (hit hör beroendevården) ska gå till. Men 
man påpekar att kvalitetsparagraferna gäller ändå – för alla.

Läs mer i ”God kvalitet i socialtjänsten” 
www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/

ED54CDA7-7A04-48FF-976C-F9F2C5CBB748/10157/20081012.pdf

”I dagsläget saknar Socialstyrelsen helt 
enkelt mandat att skriva tvingande 
regler för kommunerna.”
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DE STORA 
KANONERNA.
– DE GRUNDLÄGGANDE PARAGRAFERNA 
FÖR VÅRDEN OCH SOCIALTJÄNSTEN

▼ ▼
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Socialnämnden ska enligt Soci-
altjänstlagen försäkra sig om hur 
behoven ser ut i kommunen när 
man planerar sin verksamhet. 
Det gäller självklart också beron-
deproblem. Att hjälpa beroende 
är en viktig del av socialtjänstens 
verksamhet:

3 KAP. SOCIAL- 
NÄMNDENS UPPGIFTER:
1 § Till socialnämndens uppgif-
ter hör att:
■  Göra sig väl förtrogen med 
levnadsförhållandena i kom-
munen.
■  Medverka i samhällsplane-
ringen och i samarbete med 
andra samhällsorgan, orga-
nisationer, föreningar och 
enskilda främja goda miljöer i 
kommunen.

Och redan i Socialtjänstlagens 
första paragraf (”portalparagra-

fen”) står det vilka principer och 
värderingar som ska gälla:

1 KAP. SOCIAL- 
TJÄNSTENS MÅL:
1 § Samhällets socialtjänst 
skall på demokratins och 
solidaritetens grund främja 
människornas:
■  Ekonomiska och sociala 
trygghet.
■  Jämlikhet i levnadsvillkor.
■  Aktiva deltagande i sam-
hällslivet.

Socialtjänsten skall under 
hänsynstagande till männis-
kans ansvar för sin och andras 
sociala situation inriktas på att 
frigöra och utveckla enskildas 
och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga 
på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och 
integritet.

Vi kan stöta på riktigt krångliga argument som att ”du 
är anhörig – inte brukare”. Eller ”du är ju nykter och 
drogfri, och behöver ingen vård”. 

Det är förstås svårt att ställa krav när man är i miss-
bruk, eller som ensam anhörig. Och många orkar börja 
organisera sig först när missbrukstiden är över. Och då 
kan vi ta fram de stora kanonerna - de allra mest grund-
läggande paragraferna för socialtjänsten och sjukvår-
den! 

Det är principerna om medbestämmande i de vikti-
gaste lagarna som ska styra beroendevårdens planering. 
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Och än en gång, Hälso- och 
sjukvårdens tydliga ansvar att 
lyssna på oss:
8 § I planeringen och utveck-
lingen av hälso- och sjukvår-
den skall landstinget samverka 
med samhällsorgan, organisa-
tioner och privata vårdgivare. 
Lag (1995:835).

Det står ingenting om brukar-
råd här, men det är till exempel 

den här bestämmelsen som gör att 
landstingen ger bidrag till fören-
ingar som arbetar för brukarfrå-
gor. Och det står självklart ingen-
ting om att missbruksvården ska 
vara utesluten. 

Frågan är: hur kan myndighe-
terna följa de här lagarna om de 
inte pratar med alla brukare av 
deras tjänster?

NATIONELLA RIKTLINJERNA 
FÖR MISSBRUKS OCH BERO-
ENDEVÅRDEN nämner brukarin-
flytandet som viktigt. Riktlinjerna 
är ingen lag, men visar tydligt 
vad som anses vara grunden 
för en god vård. Kommuner och 
landsting kommer på sikt att få 
svårt att bortse från dem. Riktlin-
jerna gäller både socialtjänsten 
och sjukvården, och förnyas och 
utvecklas löpande.

SVERIGES KOMMUNER OCH 
LANDSTING, som nu fått i 
uppdrag av regeringen att se 
till att riktlinjerna blir verklighet, 
trycker starkt på just brukarin-

flytande. Man utgår från reger-
ingens tydliga målsättning att 
verka för ökat brukarinflytande. 
Den här  stöds av EU-målet ”att 
mobilisera alla aktörer”. 

”PSYKIATRISAMORDNINGEN” 
(som kom efter mordet på Anna 
Lindh) resulterade bland annat i 
att landstingen inte ska kunna få 
vissa bidrag från staten om man 
inte samverkar med företrädare 
för brukarna. Det här senare 
gäller visserligen bara sjukvår-
den, inte kommunerna. Men det 
gäller också beroendevården i 
landstingen.

YTTERLIGARE TRE VIKTIGA  
ARGUMENT ATT FÖRA FRAM

Från statens sida är målet tydligt  
– det är brukarnas tid nu! 
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KONTAKTA RFHL. 
OM DU VILL VETA MER OM BRUKARRÅD ELLER 
ANDRA FORMER FÖR BRUKARINFLYTANDE!

RFHL, Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende 
samarbetar nu i projekt med FMN, Föräldraföreningen mot narkotika, 
för att jobba för nya, mer inflytelserika former för brukarinflytande 
runt om i landet . Det är många organisationer på många orter som nu 
planerar nya brukarråd. RFHL är kontaktorganisation under projketet. 
Om ni vill ha tips, informationsmaterial, utbildningar eller bara delge 
oss erfarenheter – här når ni oss:

www.rfhl.se
08–545 560 60
info@rfhl.se
RFHL
Lagerlöfsgatan 8
112 60 Stockholm
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Beroendecentrum (BC) är en drogpsykiatrisk länsklinik 
och ingår som en av flera kliniker inom psykiatrin vid 
regionsjukhuset i Örebro. BC har patient-grupper med 
blandade diagnoser, främst personer med drogberoende 
i kom-bination med psykisk sjukdom. 

I BC samverkar psykiatrin med socialtjänsten, försäkringskassan och 
kriminalvården. BC är resultatet av ett treårigt projekt som startades 
med stimulansmedel från psykiatrireformens införande. Projektet 
drevs i samverkan med de frivilliga organisationerna och övergick så 
småningom till en fast verksamhet i landstingsregi. Beroendecentrum 
är på väg att bilda nätverk med några motsvarande kliniker i andra de-
lar av landet, t.ex. Umeå och Linköping.

BRUKARRÅD
Under 2000 startades ett brukarråd på initiativ av verksamhetschefen. 
I rådet ingår verksamhetschefen, biträdande verksamhetschefen, en 
enhetschef från Beroendecentrum samt representanter från sex olika 
organisationer: Verdandi, FMN (Föräldraföreningen mot narkotika), 
RSMH (2–3 representanter), Ria-Dorkas, Fornbodaföreningen och 
Länkarna. Dessutom finns tre fackliga representanter med från Kom-
munalarbetarförbundet, SACO och SKTF.

Möten hålls var sjätte vecka och protokoll förs vid varje möte. De 
frivilliga organisationerna har egna förmöten som förberedelse till bru-
karrådsmötena. Protokollen skickas för kännedom till den politiska 
styrelsen för psykiatrin.

Verksamhetschefen är ordförande. Frågor som tas upp rör t.ex. verk-

ETT EXEMPEL UR 
VERKLIGHETEN:
BRUKARRÅD/BRUKARREVISION  
PÅ BEROENDECENTRUM I ÖREBRO
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samhets-frågor, byggplanering, öppettider, eftervårdsprogram och ak-
tiviteter som frivilligrörelserna arrangerar vid storhelger. Brukarrådets 
representanter går regelbundet ut på BC:s avdelningar. En brukarrepre-
sentant deltar även i en särskild byggplaneringsgrupp som arbetar med 
klinikens förestående flyttning till nya lokaler.

BRUKARREVISION
Verdandis representant har på brukarrådets uppdrag genomfört en s.k. 
be-handlingsrevision av en mottagningsenhet. Den innebar att man 
med hjälp av några brukare gjorde strukturerade intervjuer med 35–40 
besökare per tillfälle på öppenvårdsmottagningen under två dagar hös-
ten och våren år 2000. Intervjufrågorna var koncentrerade till bemö-
tande, väntetider, insatser och metoder. Undersökningen genomfördes 
således helt av brukarrepresen- tanter. Resultaten av revisionen har re-
dovisats i en skriftlig rapport och presenterats i brukarrådet.

En av de biträdande verksamhetscheferna som ansvarar för enheten 
har haft uppgiften att följa upp vissa problem som tagits upp av bru-
karna. En erfarenhet som dragits av metoden är att fler öppna frågor 
behövs i formuläret. Dessa var för få i den första revision.

En ny brukarrevision riktad till en vårdavdelning för tillnyktring och 
avgiftning genomfördes i maj 2001, men resultaten av denna var i skri-
vande stund inte färdiga.

Källa: Socialstyrelsens rapport ”Brukarråd och brukarrevisioner” 
(Publikationstyp: Underlag från experter)
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Några tänkvärda påståenden i Socialstyrelsens  
rapport ”Brukarråd och brukarrevisioner”. Håller  
vi med om de här slutsatserna? 

”DET FINNS SÅLEDES ett ganska gott lagstöd, i samtliga aktuella 
lagar, för att driva olika verksamheter med stort brukarinflytande. 
Inga lagmässiga hinder finns således för huvudmännen att fördju-
pa och vidga brukarinflytandet om man så önskar. Lagstiftarnas 
intentioner om brukarinflytandet är tydliga.”

”SAMMANFATTNINGSVIS KAN KONSTATERAS att en starkare 
skrivning om brukarinflytande i olika lagtexter inte förefaller vara 
rätt väg att slå in på för närvarande från statens sida. De lagmässiga 
förutsättningarna finns redan i hög grad. Utvecklingen av brukar-
inflytandet under senare år, måste ses som positiv.” 

”VIKTIGARE ÄN ATT SKÄRPA lagstiftning förefaller snarare vara 
att uppmärksamma, stimulera och informera huvudmännen (både 
politiker och tjänstemän), samverkansparter, brukarorganisationer 
och enskilda brukare om möjligheterna att öka brukarinflytande.” 

SLUTLIGEN ETT PAR 
DISKUSSIONSFRÅGOR:

HÅLLER 
VI MED?
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URVAL AV 
KÄLLOR  
OCH LÄSTIPS:
www.socialstyrelsen.se
”Brukarråd och brukarrevisioner” 
”Brukarmedverkan i socialtjänstens kunskapsutveckling”
”God kvalitet i socialtjänsten”
”Brukarinflytande inom äldreomsorgen”
 
www.regeringen.se
”Ambition och ansvar
Nationell strategi för utveckling av samhällets
insatser till personer med psykiska sjukdomar
och funktionshinder” (Psykiatrisamordningens slutbetänkande):

www.vasteras.se
Genomgång av brukarinflytande i Västerås, advokatbyrån Ernst & 
Young (Läsvärt exempel som visar på hur lite uppmärksamhet infly-
tandet i beroendevården ges i utvärderingen i en vanlig, svensk kom-
mun)



Alla har att vinna på mer brukarinflytande i beroende-
vården. Vi som brukar eller har brukat vården. Vi som är 
anhöriga. Och på sikt alla som betalar för den – skatte- 
betalarna. Kort sagt vinner hela samhället på att lyssna 
på oss som verkligen vet vad som behövs för att hjälpa 
människor ur missbruk och beroende. Det är dags att vi 
gör oss hörda!

Med den här skriften vill vi ge tips och råd om hur du 
kan gå tillväga för att förbättra beroendevården där du 
bor. 

Det är brukarnas tid – och du kan göra skillnad!

ALLA VINNER.

Handboken är 
finansierad av 

nätverket Nationell 
samverkan för  
psykisk hälsa 

(NSPH).
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