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Till dig som är ledamot i ett psykiatriråd. 

 
 

Våren 2008, i samband med utvärderingen av SamKom-projektet, gjorde jag en 
kartläggning av samtliga psykiatriråd. Den kartläggningen var ett försök att 
fånga upp hur långt psykiatriråden hade kommit i sitt arbete och vilka frågor 

som då var aktuella i respektive psykiatriråd. Kartläggningen syftade också till 
att kartlägga eventuella skillnader och likheter inom och mellan de olika 

psykiatriråden. Slutligen syftade den även till att i någon mening mäta nyttan 
med psykiatriråden.  
 

Kartläggningen visade att samtliga psykiatriråd i större eller mindre utsträckning 
brottades med frågorna VAD, HUR och VARFÖR och i någon mening också med 

frågan om vilka som skulle vara ledamöter i råden. Det gällde då inte bara 
funktioner utan i viss mån även om organisationer som vid den tidpunkten inte 
var representerade i respektive psykiatriråd skulle beredas plats i detta. Råden 

brottades också med frågan om hur de skulle lösa frågan om 
beslutsmässigheten.  

 
Det saknades också strukturer för hur arbetet i psykiatriråden skulle bedrivas. 

Verksamhetsplaner/målbeskrivningar för arbetet i psykiatriråden saknades och 
inte heller fanns psykiatrirådet inskrivet i de olika medlemsorganisationernas 
verksamhetsplaner.  

 
Formaliseringsgraden var låg. T ex saknades samverkansavtal mellan 

organisationerna. Kartläggningen visade också att psykiatriråden i ringa 
utsträckning var kända utanför sin egen krets. 
 

Slutligen visade kartläggningen också att olika medlemmar i samma råd kunde 
ha olika uppfattning i frågor som rörde såväl struktur, delaktighet och agendor. 

 
I syfte att stötta psykiatriråden och som ett försök att bidra till 
verksamhetsutvecklingen när det gäller psykiatrirådens verksamhet görs nu 

denna uppföljning av psykiatriråden. Syftet med uppföljningen är att undersöka 
om och i så fall hur struktur, formaliseringsgrad, delaktighet och 

diskurser/agendor hos psykiatriråden har förändrats under den tid som de 
verkat. 
 

FoU Sjuhärad Välfärds studie av psykiatriråden kommer att länkas till en 
pågående studie som utförs av Institutionen för Socialt arbete vid Göteborgs 

universitet under ledning av Monica Nordström Strategisk samverkan - en studie 
kring planering och styrning av vård, omsorg och rehabilitering kring personer 
med psykiskt funktionshinder. På så sätt blir det möjligt att dra lärdomar av och 



göra jämförelser mellan olika psykiatriråd i olika delar av landet för att även på 

så sätt främja verksamhetsutvecklingen i de enskilda psykiatriråden. 
 

Jag är tacksam om ni fyller i enkäten vid ett psykiatrirådsmöte och skickar dem 
tillbaka till mig i bifogade svarskuvert. Svarskuverten är märkta med respektive 
råd, men sammanställningen av enkätsvaren kommer att vara anonyma på så 

sätt att jag inte namnger de olika råden utan ger dem nummer.  
 

Några av er kommer under våren att få flera enkäter att besvara. Det beror på 
att ni sitter som ledamöter i flera psykiatriråd. Jag är medveten om att det för er 
innebär en del medarbete, men för uppföljningens skull, är jag tacksam om ni 

fyller i en enkät för varje råd som ni deltar i.  
 

 
Om du har några frågor kring enkäten eller uppföljningen är du välkommen att 
ta kontakt med mig antingen per telefon 033-435 42 02 eller via e-post 

Lolo.Lebedinski@hb.se 
 

 
Vänliga hälsningar 

 
Lolo Lebedinski 
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