
Våra syften 

Brukarrådets är en organisatorisk plattform 

för regional, delregional och kommunal 

samverkan inom missbruksvården i Västra 

Götalandsregionen och dess 49 kommuner. 

Brukarrådet är en ideell förening bestående 

av andra ideella föreningar. 

Vår grundläggande värdering utgår från 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna om alla människors lika rätt 

och värde oavsett ålder, kön, etniskt ur-

sprung eller funktionshinder. Vi betonar alla 

människors okränkbarhet. 

I den svenska grundlagen betonas: 

• Den offentliga makten ska utövas 

med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda männi-

skans frihet och värdighet. 

• Den enskildes personliga, ekono-

miska och kulturella välfärd ska vara 

grundläggande mål för den offentliga 

verksamheten. Särskilt ska det all-

männa trygga rätten till arbete, bo-

stad och utbildning samt verka för 

social omsorg och trygghet och för 

goda förutsättningar för hälsa. 

Vi menar att alla medborgare ska få samma 

möjlighet att utvecklas och bidra till sam-

hällets utveckling, var och en utifrån sina 

egna unika förutsättningar.  

 

BRUKARRÅDETS ÄNDAMÅL: 

 

 genom organiserad samverkan medverka 

till att beroendevården på ett humant, ef-

fektivt och säkert sätt genom att berörda 

samhällsorgan tar tillvara den erfarenhet 

och kraft som medverkan från patienter, 

brukare och anhöriga erbjuder 

 

 stödja och bidra till att utveckla patienters, 

brukares och närståendes organiserade in-

flytande på alla nivåer i samhället 

 

 stödja och bidra till utvecklingen av egen-

makt, självhjälp och återhämtning 

 

 medverka till att missbruksvården kan till-

handahålla vård med god kvalitet, baserad 

på vetenskap och beprövad erfarenhet, i 

den omfattning och på så sätt att vården är 

lättillgänglig, demokratisk och rättssäker 

 

 

 

 

 

 medverka till att samhället utvecklar tidiga 

och effektiva förebyggande insatser, så att 

missbruksberoendet så långt möjligt mini-

meras 

 

 med sin särskilda kompetens medverka i 

informations- och kunskapsspridning, opin-

ionsbildning om vård, stöd, behandling, be-

mötande, anpassning och hjälpmedel 

 

 ge de samverkande organisationerna möjlig-

het att fördjupa kunskapen om varandras 

verksamhetsområden samt utbyta erfaren-

heter och information 

 

 samverka med myndigheter samt med 

andra aktörer på regional, delregional och 

kommunal nivå 
 

BRUKARRÅDETS UPPDRAG 

Föreningen främjar utvecklingen när det gäller missbruksfrågor i dialog med politiker, 

tjänstemän och andra beslutsfattare inom socialtjänst och beroendevård i hela Västra 

Götaland.  

 

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.  

 

Föreningens medlemmar har det gemensamt att de engagerar sig för och strävar efter 

att påverka frågor som är viktiga för dess medlemmars och andra brukares psykiska 

och fysiska hälsa och som gynnar deras livsvillkor. 



- Dålig beroendevård kostar massor  
i människoliv, lidande och pengar! 

Öka Brukarinflytandet  

i missbruksvården! 

Hemsida: www.brukarstyrd.se 
 

E-post: info@brukarstyrd.se 

För mer information och kontakt: 

 

Vår verksamhet 

Föreningen har till uppgift att utveckla  
metoder för brukar-, anhörig- och patient-
inflytande samt i övrigt arbeta för att uppnå 
de mål om en bättre beroendevård som 
anges i ändamålen.  
 
Verksamheten ska bedrivas långsiktigt, plan-
mässigt och målinriktat.  
 
Inriktningen för verksamheten är omhänder-
tagande av beroende/missbrukare, hela  
vårdkedjan och förebyggande verksamhet.  
 
Föreningen avser erbjuda brukarrevision av 
vård och behandling av missbruk och  
beroende, bedrivna i kommunal och regional 
eller privat regi. 
 
Föreningen är också en resurs för samverkan 
för de i rådet ingående medlems-
organisationerna. 
 

Våra medlemmar  

Föreningen Brukarrådet för Missbruksfrågor 
Västra Götaland består av organisationer som 
var för sig representerar människor med miss-
bruksproblematik samt deras anhöriga.  
 
Våra medlemmar kännetecknas av att: 
• vara en brukar-, anhörig- eller s.k. pati-

entorganisation  
• vara verksam helt eller delvis inom Västra 

Götaland  
• ha anslutit sig till nätverkets organisato-

riska plattform och grundläggande värde-
ringar 

• vara demokratisk och medlemsstyrd 
• vara beredd att aktivt delta i föreningens 

arbete 
 
Associativt medlemskap 
Organisation som inte uppfyller villkoren för 
medlemskap eller av andra skäl inte vill eller 
kan ingå som ordinarie medlem kan efter ansö-
kan och godkännande ingå som associerad 
medlem i föreningen. Organisationen hålls in-
formerad om verksamheten och har närvaro- 
och förslagsrätt i förenings- och arbetsmöten 
men inte beslutsrätt. 

www.brukarstyrd.se 
www.brukarstyrd.se 


