
 1(3)

2010-12-07 LK10-0408

 

 

       
      Landstingsstyrelsen  

 

 

Bidrag till nätverket NSPH - Nationell samverkan 
för psykisk hälsa  

NSPH 
Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är sedan 2007 ett nätverk be-
stående av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska 
området. Var för sig representerar de människor med psykisk ohälsa och sjukdom, 
neuropsykiatriska funktionshinder, beroendeproblematik och suicidalitet samt 
deras anhöriga. Som ett led i den s.k. Milton-utredningen (2003-2006) beslutade 
regeringen 2007, att nätverket NSPH årligen skulle få 3 miljoner i tre år framöver 
för att driva utvecklingen av inflytande-frågorna vidare. 
 
NSPH består av följande organisationer: 
Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt 
Riksförbundet Attention 
Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende – RFHL  
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa – RSMH 
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES 
Riksföreningen Ungdom för Social hälsa - RUS 
Schizofreniförbundet - Intresseförbundet för personer med schizofreni och 
liknande psykoser  
Svenska OCD-förbundet Ananke  
Svenska Ångestsyndromsällskapet 
Sveriges Fontänhus 
 
Associerade medlemmar 
Föreningen Balans  
Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika – FMN 
Föreningen Kriminellas revansch i samhället – KRIS 

NSPH i Jönköpings län 
Jönköping var på regional nivå först med att bilda gemensamt nätverk, NSPH, 
inom psykiatriområdet. I detta nätverk sker samverkan med landstinget 
länsövergripande genom möten med politiker och psykiatriföreträdare.  
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Likaså är NSPH delaktiga i remisskonferenser i anslutning till att nya nationella 
riktlinjer presenteras. Vidare är NSPH representerade i några samverkansorgan 
mellan kommun/landsting inom psykiatriområdet och genom brukarråd 
tillsammans med verksamheterna på de tre psykiatriska klinikerna i länet. 

NSPH och framtiden 
Psykiatrisamordningen (Milton) anser att kommuner och landsting bör stärka 
föreningsbidraget och stöd i andra former till lokala och regionala brukar- och 
anhörigorganisationer, för att ytterligare möjliggöra deras medverkan i 
utvecklingen på psykiatriområdet. Psykiatrisamordningen anser att beslut som rör 
personer med psykisk sjukdom eller psykiskt funktionshinder bör fattas i dialog 
med relaterade intresseorganisationerna som är verksamma inom området. 
Anledningen är att personer som berörs av beslut om insatser också ska vara 
delaktiga i det strategiska förändringsarbete som pågår kring dessa insatser. 
Personer med egen erfarenhet av att vara brukare besitter en unik kunskap som 
bör tas tillvara.  

Varför bidrag till NSPH? 
Det som är positivt för landstinget centralt och för klinikerna är kontakten med en 
övergripande organisation som utser representation till olika forum för samverkan. 
Det var betydligt svårare tidigare att få till konstruktiv samverkan och delaktighet, 
när det fanns nio-tio organisationer utan samordning.  
 
NSPH har under senare år ansökt om bidrag från landstinget för att kunna bedriva 
sin verksamhet. År 2009 beviljades nätverket (i en särskild ansökan) 40 000 
kronor och 2010 förstärktes bidraget till 80 000kr. Enligt de handlingar som 
NSPH skickat in avser bidraget till stor del arvodering till personer som avsätter 
tid för samverkan i olika arbets- och projektgrupper. Några av de föreningar som 
återfinns under NSPH beviljades bidrag för 2010 inom handikappområdet (IFS, 
RSMH) eller folkhälsoområdet (RFHL, SPES). 
 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att 2010-2012 utbetala 3 500 000/år 
till nätverket NSPH för fortsatt arbete att utveckla brukarinflytandet. Projekttiden 
förlängs därmed ytterligare 3 år.  
 
NSPH är fortfarande under uppbyggnad i Jönköpings län. Föreningarna arbetar 
med att hitta former för bra samarbete mellan föreningarna och samverkan med 
vården. För att uppmuntra denna samverkan finns behov av ekonomisk stöttning. 
NSPH har inkommit med en ansökan om 250 tkr för 2011 års verksamhet. 

Hur tänker Landstinget med fortsatt bidragsgivning 
Årligen lämnar landstinget bidrag till länsföreningar inom olika områden, bl.a. 
inom handikapp- och folkhälsoområdet. Landstinget gjorde vissa förändringar i 
policy för bidraggivning 2008. Utöver syfte och själva bidragskonstruktionen 
(grund-, verksamhetsbidrag, projektbidrag) har särskilda villkor angivits: 
Organisationen ska var verksam i länet som en länsförening, dess riksorganisation 
ska vara godkänd av Socialstyrelsen och erhålla statsbidrag.  
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Inom handikappområdet är policyn att medlemmarna har eget funktionshinder, 
policyn måste eventuellt justeras och inkludera närstående/anhörig i större 
omfattning. Inom handikappområdet utgår särskilt bidrag (20% av anslagsramen) 
till HSO för gemensam intressebevakning och handikappolitik. 
 
Bland nätverket NSPHs föreningar återfinns några såväl under folkhälsoområdet 
som handikappområdet och följer därför inte de ordinarie kriterierna i policyn. 
Landstinget delar regeringsbedömning att NSPHs arbete är värdefullt och vill ta 
tillvara nätverkets resurser i utveckling av psykiatrin. Bidrag beviljas därför under 
samma tid som regeringsbeslutet med 80tkr/år 2010-2012 varefter det få ske en 
förnyad prövning. NSPH har givetvis möjlighet att få ytterligare medel från sina 
medlemsorganisationer efter deras beslut.  

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsens föreslås besluta  
 
att bevilja ett bidrag 2010-2012 med 80 000 kronor årligen, 
 
att finansiering sker ut landstingsstyrelsens ram för oförutsedda utgifter.  
 
LANDSTINGETS KANSLI 
 
 
 
Agneta Jansmyr Mats Bojestig 
Landstingsdirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


