	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Utvärdering/analys av RIM-styrgruppen
Jag har deltagit i den regionala RIM-styrgruppen
sedan hösten 2013. Gruppen har haft regelbundna
möten ca 2-3 gånger per termin.

2013: deltog jag i två möten med styrgruppen. Ledde
studiecirkeln ”Din rätt” i Knivsta i syfte att hitta en
brukarrepresentant till den lokala RIM-gruppen där.
Frågor som diskuterades i styrgruppen:
•
•
•
•
•
•

Brukarmedverkan - Petra anställdes.
Föräldrastöd.
De nya nationella riktlinjerna.
Brukarrevision.
Dopning.
Spelberoende.

2014: deltog jag i fem möten med styrgruppen.
Frågor som diskuterades:
• Mångbesökarmodellen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrerade mottagningar.
Läkemedelsfrågan.
Tillnyktringsenhet - TNE.
Barn till missbrukare.
Brukarrevision.
Forum för Brukarinflytande - ansökan.
Delat beslutsfattande.
Sprutbytesprogram.
Brukarinflytande.
Rapport brukarmedverkan.

2015: deltog jag i fyra möten med den regionala
styrgruppen. Deltog jag i en två-dagars utbildning
med rubriken: ”Att stärka barn- och
familjeperspektivet inom missbruks- och
beroendevården” som Helen Olsson, dåvarande
Regionförbundet höll i.
Träffade också Ehline Larsson och Helene
Andersson, dåvarande Regionförbundet, separat vid
något tillfälle för att diskutera brukarmedverkan inom
RIM.
Frågor som diskuterades:
• Brukarnätverket Beroende
• Svårt med rekrytering av brukare till de lokala
grupperna.
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2016: deltog jag i tre möten med den regionala
styrgruppen. Deltog även i workshopen på Wiiks slott
om den regionala överenskommelsen. I februari
startade Eleonor och jag studiecirkeln ”Med starkare
röst” i Skutskär i syfte att hitta en brukare till deras
lokala RIM-grupp.
Frågor som diskuterades:
• Staffan och Petra informerade om arbetet med
brukarinflytande och delade ut ett ex till varje
deltagare av en sammanställning om
brukarinflytande som projektledaren AnnaMaria Lundberg hade gjort.
• Regionbildning.
• Petra ställde frågan om hur stort intresset för
brukarinflytand/medverkan är i kommunerna i
länet.
• Hur kan vi göra brukarnas röster hörda när det
gäller bildandet av olika programråd och
liknande?
• Vad händer med frågan om brukarinflytande
efter den nya regionbildningen? När ska
kommuner och landsting (Region Uppsala)
avsätta medel för arvoderingar/reseersättningar
för brukare på allvar? När ska
brukarna/patienterna värderas som
kunskapsbärare och resurser på allvar?
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2017: Har hittills deltagit i två möten med den
regionala styrgruppen.
Frågor som diskuterades:
• Viktigt med brukarmedverkan.
• Brukarmedverkan/inflytande.
Har inte fått några minnesanteckningar från dessa två
möten.

Styrgruppen för brukarmedverkan inom RIM:
Deltagit har Staffan Utas, Anna-Maria Lundberg,
Fredrik Sjöberg, Kjell Haglund, Ehline Larsson,
Eleonor Belin, Lena Chirico och jag.
2015 var jag med på tre möten med denna styrgrupp.
2016 deltog jag i fyra möten med denna styrgrupp.

Analys/utvärdering:
Intresset för brukarinflytande/brukarmedverkan har
tidvis varit stort, men det har dessvärre varit bundet
till vissa personer (4-6 stycken) så när de har
försvunnit så har intresset sjunkit. Framför allt är det
representanterna från de olika kommunerna i länet
som inte har visat något större intresse för
brukarinflytande, med undantag för Knivsta och
Uppsala kommun. Sedan personer från f.d.
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Regionförbundet har försvunnit från styrgruppen så
har även punkten om brukarinflytande försvunnit från
dagordningarna.
Vi har också tappat en representant för
brukarnätverket Beroende i styrgruppen det senaste
året. Mycket fokus har legat på arbetet med dels den
regionala överenskommelsen mellan länets
kommuner och landstinget (Region Uppsala), dels de
lokala överenskommelserna som varje kommun ska
ta fram. Utöver det har vi pratat mycket om
Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för
missbruks-och beroendevården, TNEtillnyktringsenheten, sprutbytesprogrammet, ANDTL arbetet (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och
Läkemedel).
Det jag känner att vi har varit med och påverkat är
den regionala överenskommelsen, där vi (Staffan
Utas, Lars Johansson och jag) var med på WIIKS
slott i januari 2016. Vi har också diskuterat några av
brukarrevisionerna som har gjorts inom missbruksoch beroendeområdet.
Det positiva med styrgruppen har ändå varit
möjligheten att få träffa varandra regelbundet för att
diskutera gemensamma frågor. Vi som
brukarrepresentanter har fått ett bra bemötande och
jag känner ändå att man har lyssnat på oss.
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Efter att Regionförbundet och landstinget blev
Region Uppsala så har det blivit mer osäkert och
förvirrande om styrgruppen skall finnas kvar eller
inte. Det vi har fått vet är att gruppen ändå ska finnas
kvar under 2017.
Man har även diskuterat ett eventuellt namnbyte på
gruppen- från styrgrupp till programråd missbrukberoende. Men ännu har inget namnbyte skett.
Har vi prövat gamla metoder i ett nytt
sammanhang?
Ja, vi har gjort tre brukarrevisioner inom området.
Har vi gjort brukare och medarbetare engagerade
i projektets aktiviteter(och för framtiden)?
Nej, vi har framför allt inte lyckats engagera
medarbetare i projektets aktiviteter gällande
konferenser/seminarier då personer från styrgruppen
sällan deltagit. Först det senare halvåret har ämnet
samsjuklighet diskuterats. Barn och ungdomar har
fått mer fokus efter att de nya riktlinjerna från
Socialstyrelsen kom i april 2015.

Petra Rohrer, 11 maj 2017
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