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Projektet Samordning brukarmedverkan, IPS  

bygger på brukarens medverkan, 

 ökad kommunikation, samverkan och attitydpåverkan 
mellan lokala arbetsgivare och AF, FK, VG-region                                

Göteborgs stad 



 
 

Syftet 
 

 

Ta tillvara lokala erfarenheter  

En gemensam rehabiliteringsmodell över hela staden 

Ökad samverkan med brukarmedverkan 

Utveckla och stärka brukarinflytandet 



 

Projektets innehåll 

 

Stödja befintliga IPS/Supported employment- 
verksamheter 

Vid önskemål om brukarcoach sker en matchning 

Utbildning och support till arbetsgivare 

Implementering av projektet i verksamheter med 
workshops och info möten 

Styrgrupp 



 

 

 

NSPHiG  
Vår del i projektet 

En representant i styrgruppen 
En Teamledare 

Fem anställda Brukarcoacher 



Så här jobbar NSPHiG 

NSPHiG 
Samordning 

IPS-Brukarcoach 
Brukarcoacher för ökad aktivering och 

arbete 

Hjärnkoll 
Ambassadörer  

Etik café 
TV/media 

Brukarrevision 
Verktyg för kvalitetsutveckling av 

verksamhet 
Kvalitetssäkring för beställare och 

patient/närstående 

Boendecoach 
Själverfarna coacher 

Aktivitetsstöd boende 
Utbildning/support för personal 

av chefer 

Intressepolitik 
Opinionsbildning 

Brukarinflytanderåd 
Konferenser 

ACT 
Anställda brukare I teamen. 

Samverkan med Psykiatri (SU) 

 
Utbildningar 

Din egen makt 
Med starkare röst 

Din egen rätt 

 

Samordna 
rehabiliteringen 



 
Brukarcoach, vad är det? 

 

Kunskap baserad på egen erfarenhet 
 

Kamratstöd 

Motivatör 

Organisatör 

Länk  



Vilken erfarenhet? 

 

AV ADHD, Ångest, Depression, Biopolär sjukdom och 
Utmattningsdepression   eller stigmatiserad  och diskriminerad eller 
misslyckat i skolan, knarkat och Bråkat eller fått avslag, Haft 
konflikter med myndigheter eller blivit missförstådd, varit 
oförmögen att eller känt sig uppgiven, hopplös och 
misslyckad 

 

     



    eller 

 

Fått ett gott bemötande, blivit sedd, tagit plats, lyckats 
kommunicera, lärt sig att kompromissa, ta det lugnt, sätta igång, 

lyssna, samarbeta, ta eget ansvar, be om hjälp, blivit uppmärksammad 



 
 
 
 
 
 

Men hur gör vi då? 

 

 



 
Vi motiverar 

 

För att våga försöka behövs en god 

självkänsla 

Med egen erfarenhet kan vi visa nya vägar som vi valde 
att ta 

För att tro behövs framgångar upplevas 

stora som små 
Deltagare citat 

”Dig skulle jag haft för”1,5 år sedan då hade jag ett jobb” 

 



 
 
 

Vi skapar förtroende 
  
 

Genom bekräftelse och igenkänning 

byggd på egen erfarenhet 
 

 

Deltagare citat 

”Tack för att du tryckte på så jag kunde få ett eget boende” 

 



Vi bygger broar 

När det är svårt att 
mötas 

Kan vi kliva in och bidrar 
till en skiftning  



 
 

Uppmuntrar/utmanar 
 

Att ta eget ansvar  

och våga pröva! 

Vad kan jag göra 

 och  

vad kan jag förvänta mig av andra? 
Deltagare citat 

”Om du inte varit med så hade jag nog inte velat komma tillbaka hit i morgon-första 
dagen på praktiken” 

 



 
 

Handling 
 

Agera tillsammans 

Skapa nya förutsättningar 

 göra verkstad av idéer och drömmar 

Uppmärksamma alla framsteg 

med beröm 

 
Citat 

”Åh, säg vad hon inte har gjort. Hon är min ängel som bara fixar allt” 

 



Vi som jobbar i projektet 
Filippa,  Elisabet,  Sonny H, Sonny W Therese, Lasse, Mary-Anne och Mikael 



 

  

 

 

 
Elisabet Hurtado Lundberg 

Projektledare NSPHiG 
Tele;073-787 25 36 

E-post; elisabet@nsphig.se 
 

Lasse Alfredsson 
Projektledare på Göteborgs Stad 

Tele; 070-912 98 76 
E-post; lars.alfredsson@socialresurs.goteborg.se 
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