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Uppdragsbeskrivning för Länsgrupp brukarmedverkan 
 

Länsgrupp brukarmedverkan består av 9 personer med erfarenhet som brukare, patient eller 

närstående och är rekryterade från Intressebanken i Kalmar län. Gruppens medlemmar bör spegla 

samhället avseende kön, ålder och bakgrund. Medlemmarna har erfarenhet från Länsgemensam 

lednings aktuella fokusområden (äldre, barn och unga, psykisk hälsa och missbruk/beroende samt 

rehabilitering/habilitering). Medlemmarna utser själva ordförande och vice ordförande inom 

gruppen.     

Uppdrag 
• Verkar för att brukare, patienter, och närståendes erfarenheter och kunskaper tas till vara i 

utvecklingen av god, jämlik och jämställt stöd, vård och omsorg inom socialtjänst och hälso- 

och sjukvård  

• Identifierar frågor och förbättringsområden som utifrån ett brukar-, patient- och 

närståendeperspektiv är viktiga för kommuner och regionen att arbeta med  

• Lyfter in identifierade förbättringsområden till Länsgemensam ledning  

• Gruppen fokuserar på övergripande frågor som är viktiga för flera brukar, patient- och 

närstående. Enskilda brukar- eller patientärenden drivs inte av gruppen  

• Gruppen är aktiv inom Länsgemensam lednings fokusområden genom att gruppens 

medlemmar medverkar i de Samordnande grupperna och i Länsgrupp Hab/Rehab 

• Gruppen är remissmottagare i Länsgemensam lednings övergripande frågor 

Arbetsformer 
• Gruppen har ca 6 möten per år  

• Möten kan genomföras fysiskt och/eller digitalt 

• Datum för gruppens möten fastställs för ett kalenderår i taget och synkas mot 

Länsgemensam lednings struktur  

• Ordförande är sammankallande och fastställer dagordningen tillsammans med vice 

ordförande 

• Gruppen har representation i Länsgemensam ledning i samverkan med två ordinarie  

ledamöter  

• Samordnare från Länsgemensam ledning deltar i gruppens möten, som länk till 

Länsgemensam lednings beredningsgrupp 

Förutsättningar 
• Gruppens medlemmar har erfarenhet av vård, stöd eller omsorg som patient/brukare eller 

närstående i Kalmar län 

• Medlemmarna ska själva vara igenom den akuta fasen relaterad till erfarenhet av sjukdom 

eller närståendes bortgång 

• Arvode erbjuds enligt beslutad ersättningsmodell  

• Mötesanteckningar skrivs och skickas ut efter varje möte 

• Dagordning skickas ut senast 1 vecka före mötet 

• Gruppens sammansättning förnyas löpande genom att medlemmarnas uppdrag är 

tidsbestämda och gruppen förnyas löpande genom förutbestämd rotationsordning 

• Länsgruppen har stöd från utvecklingsledare inom Region Kalmar län och Kommunförbundet 

Kalmar län 

• Kompetensutveckling erbjuds vid behov 


