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För ett ökat brukarinflytande i missbruksvården



Brukarrådet missbruk/beroende Sverige har med stöd 
av Allmänna Arvsfonden fått möjlighet skapa ett ut-

vecklingscentrum för landets brukarorganisationer och 
regionala brukarråd inom området beroende/skadligt 
bruk och angränsande hälso- och sjukvård. 
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Våra huvudsakliga metoder är att göra utbildningar, 
spridningskonferenser, föreläsningar, att ta fram 

material (både informationsmaterial och studiematerial), 
uppsökande och stödjande verksamhet gentemot de re-
gionala brukarråden samt stötta upp inför Brukarstyrda 
brukarrevisioner i samarbete med Brukarkraft. 

Vår målgrupp är personer med samsjuklighet inom 
missbruk och psykisk ohälsa både bland vuxna, 

ungdomar och anhöriga. Grunden i vårt arbete är de 
regionala Brukarråden som består av ett varierande 
antal föreningar eller organisationer inom missbruk/be-
roende. Dessa bildar alltså en paraplyorganisation som 
organiserar sig som nätverk eller förening för att tillsam-
mans bli en stark och samlad kraft. 

Vi har flera mål att uppnå och en grundläggande 
del är att utveckla det nationella brukarrådet till en 

kunskaps- och resursbank för de regionala brukarråden 
och för den officiellt finansierade vården. En annan del 
är att genom vårt stöd skapa Brukarråd i Sveriges alla 
regioner för att därigenom kunna påverka missbruksvå-
rden på det regionala och kommunala planet.

Brukarnas samlade erfarenheter och upplevelser är 
en avgörande del i arbetet med att skapa effektivitet 

och god kvalitet inom beroendevården. För att bättre 
utnyttja de resurser som finns i samhället är det av 
yttersta vikt att lyssna på de som det faktiskt handlar om 
– brukarna. 
För att nå ett gott resultat krävs att alla tycker att bruka-
rinflytande är viktigt och den väg vi ska gå. Socialstyrel-
sen talar om att det behöver arbetas med frågan på alla 
nivåer; individnivå, verksamhetsnivå och systemnivå. 

Individnivå – 
för att stärka det egna personliga inflytandet i mötet 
med vård och omsorg.

Verksamhetsnivå – 
för att involvera och stärka upp patient- och brukarer-
farenheter i verksamheternas utveckling och genomför-
ande.

Systemnivå – 
för att involvera brukarinflytande på politiskt och 
verksamhetsledningsnivå.

Det är mer effektivt att utgå från brukarens faktiska 
behov än att utgå från behov som är tolkade av an-

dra. Dessutom får personer som erhåller insatser större 
förståelse och acceptans för hur vård och socialtjänst 
fungerar om de själva är med och påverkar insatserna. 
Och sist med inte minst handlar det om egenmakt, att 
får medverka och få makt över besluten som rör det 
egna livet ger en förändrad självbild och ett ökat 
självförtroende. Brukarinflytande är en demokratifråga, 
om att riktigt inflytande gör att människor växer och 
känner delaktighet. 


