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Riktlinjer avseende medverkan av externa parter i
socionomprogrammet med inriktning på BRUKARE
Institutionsstyrelsen beslutade 100421 (§35) om följande riktlinjer när det gäller medverkan av externa
parter i socionomprogrammet med inriktning på brukare.
Riktlinjer för brukarmedverkan i socionomprogrammet
Brukarmedverkan bör introduceras i olika former i kurser i socionomprogrammet där det är
relevant. Inslag av brukarmedverkan bör dock hellre ske i begränsad skala och vara relevanta
och väl förberedda, än att de till varje pris ska in på varje kurs.
Kursansvariga bör särskilt uppmärksamma vikten av introduktion (den medverkandes roll,
uppdrag, syfte), presentera sammanhang (koppling till kursinnehållet och kursens mål och
upplägg) och ha beredskap för uppföljning (utrymme för efterföljande diskussion/reflektion
med studenter, men också återkoppling till gästföreläsaren/handledaren).
Ersättning ska utgå om inte uppdraget ersätts på annat sätt. Institutionen bör särskilt
uppmärksamma hur olika former av ersättning påverkar t.ex. sjukersättning och olika former
av bidrag. Institutionen bör därför arbeta vidare för att underlätta denna typ av samarbeten
genom att söka praktiska och flexibla lösningar i samråd mellan administration och de som
anlitas.
En grupp ska tillsättas med särskilt uppdrag att överblicka och följa upp olika former av
brukarmedverkan/-perspektiv i utbildningen, ta vara på och förmedla erfarenheter (möjligheter
och hinder), bevaka eventuell progression och stimulera fortsatt utvecklingsarbete.
En rådgivande referensgrupp ska bildas med representanter från brukarorganisationer och
målgrupper för att ta tillvara brukarrepresentanters perspektiv och erfarenheter när det gäller
utformning och genomförande av socionomprogrammet samt policy- och samarbetsfrågor.
Former för val av representanter, sammankallande, etc ska utredas vidare.
Befintliga kontaktnät med brukarorganisationer och/eller enskilda med erfarenhet av sociala
problem ska tas tillvara och utvecklas.

Institutionen ska verka för att det ingår en kurs i socionomprogrammet som ges i kombination
med uppdragsutbildning för studenter med brukarerfarenhet. Utrymme ska dock finnas för
varianter om uppdragsutbildning ej kan ges, men även i dessa varianter bör kursen alltid ha
betydande inslag av brukarmedverkan.
Institutionen bör medverka till att stödja brukarorganisationer att finna vägar för finansiering
av uppdragsutbildning för att därmed bereda personer med egna erfarenheter av utsatthet
möjlighet att delta i utbildningen.

