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Allmänt om Återhämtningsguiden 
• Idé från Danmark

• Arvsfondsprojekt april 2016 – mars 2019. Nytt arvsfondsprojekt mellan april 
2019 – mars 2022

• Genomförs av NSPH Skåne i samverkan med Region Skåne, Psykiatri Skåne 
och Kommunförbundet Skåne

• Projektet tar fram olika återhämtningsmaterial,
Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård samt
Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt i såväl tryck format som 
mobilapplikation. En Återhämtningsguide för anhöriga/närstående är
på gång.



Framtagning av Återhämtningsguiden 
• Bred internationell och nationell kartläggning. Samlade erfarenheter från 

framtagning och implementering av liknande material i en internationell 
kontext, ex. från England, Danmark, Nya Zeeland och Canada

• Ca 100 personer har deltagit i referens- och fokusgrupper. Dessa har 
bidragit till innehåll, användning och implementering av materialet samt 
reflektioner kring funktion och format

• Revidering av materialen har skett i flera steg, dels genom breda 
remissgrupper men även genom en pilot





Vad är materialet Återhämtningsguiden – för dig
inom heldygnsvård?
• Ett verktyg för den som är inlagd på en heldygnsvårdsavdelning

• Syftar till att skapa en förståelse för nuläget, och en plan för såväl återhämtning, 
som tiden efter en utskrivning

• Materialet handlar om hopp, kontroll och möjligheter

• Materialet är skrivet av personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och 
återhämtning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Återhämtningsguiden kan vara ett stöd för den som är inlagd på en heldygnsvårdsavdelning. Materialet syftar till att patienten ska kunna skapa en förståelse för nuläget och en plan för såväl återhämtning som utskrivning. Viktigt att poängtera att Återhämtningsguiden inte är en vårdplan och ska inte ersätta dagens vårdplaner.



Innehåll i Återhämtningsguiden – för dig
inom heldygnsvård
• Innehåller nio kapitel uppdelat i tre delar

Del 1handlar om den första tiden på avdelningen och innehåller kapitel:

- Tankar och känslor samt förväntningar i samband med en inskrivning
- Patientens egna återhämtning
- Vardagen under en inläggning

Del 2 sträcker sig under hela vårdtiden och innehåller kapitel:

- Rättigheter som patient
- Trygghetsplan
- Reflektion över det svåra

Presentatör
Presentationsanteckningar
Återhämtningsguiden kan vara ett stöd för den som är inlagd på en heldygnsvårdsavdelning. Materialet syftar till att patienten ska kunna skapa en förståelse för nuläget och en plan för såväl återhämtning som utskrivning. Viktigt att poängtera att Återhämtningsguiden inte är en vårdplan och ska inte ersätta dagens vårdplaner.



Innehåll i Återhämtningsguiden – för dig
inom heldygnsvård forts.
Del 3innehåller kapitel som är viktiga inför en utskrivning, så som:

- Friskfaktorer
- Att ta hand om sitt fysiska välbefinnande
- Tankar och känslor inför en utskrivning
- Frågor och svar som är vanliga inför utskrivning
- Checklista
- Information om vart en kan vända sig för stöd efter vårdtiden

Presentatör
Presentationsanteckningar
Återhämtningsguiden kan vara ett stöd för den som är inlagd på en heldygnsvårdsavdelning. Materialet syftar till att patienten ska kunna skapa en förståelse för nuläget och en plan för såväl återhämtning som utskrivning. Viktigt att poängtera att Återhämtningsguiden inte är en vårdplan och ska inte ersätta dagens vårdplaner.



Erfarenheter från arbetet

• Ökad möjlighet till patientdelaktighet, vilket ofta är viktigt för tillfrisknad

• Förenkla patientens väg tillbaka till vardagen

• Underlätta kommunikation mellan patient och personal

• Ett strukturerat arbete med återhämtning

• Förbättrat samarbete mellan patient och närstående



Hur används Återhämtningsguiden – för dig
inom heldygnsvård?
• Patienten använder materialet efter egna behov och prioriteringar. För 

professionen kan materialet bli en handbok i mötet med patienter

• Utvärderingar från danska Udskrevet visar att bäst resultat uppnås om 
patienter får materialet introducerat av personal, samt om arbetet sker 
tillsammans mellan patient och personal

• Materialet introduceras i anslutning till patientens inskrivning, detta då 
materialet är en arbetsbok som följer patienten under hela inläggningen. 
Vilken dag materialet introduceras kan variera beroende
på patientens situation och mående

Presentatör
Presentationsanteckningar
Patienten använder materialet efter egna behov och prioriteringar. För er inom professionen kan materialet bli en handbok i mötet med patienter.Patienten behöver inte arbeta med Återhämtningsguiden från pärm till pärm utan bestämmer helt och hållet själv vilka kapitel eller sidor som känns viktigt för just denne. För personal kan guiden bli ett bra underlag för ett positivt samtal med patienten.



Implementering av Återhämtningsguiden – för dig
inom heldygnsvård i ditt landsting
• Om du vill implementera Återhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvårdi 

ditt landsting så görs detta i samarbete med NSPH Skåne. Projektgruppen 
genomför nu startmöten med intresserade landstin

• NSPH Skåne har tagit fram grundutbildning för all personal inom 
heldygnsvård som använder materialet, samt en utbildning för utbildare i 
materialet. Utöver detta finns ett handledningsmaterial

• För mer information om hur du kan implementera materialet, ta kontakt med 
projektledare Jessica Andersson

Presentatör
Presentationsanteckningar
Patienten använder materialet efter egna behov och prioriteringar. För er inom professionen kan materialet bli en handbok i mötet med patienter.Patienten behöver inte arbeta med Återhämtningsguiden från pärm till pärm utan bestämmer helt och hållet själv vilka kapitel eller sidor som känns viktigt för just denne. För personal kan guiden bli ett bra underlag för ett positivt samtal med patienten.



Vad är materialet Återhämtningsguiden
– för dig som mår dåligt?
• Materialet är skrivet av personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och 

återhämtning

• Är framtagen för att kunna vara ett stöd i återhämtningsprocesser, såväl vid en kris 
som psykisk ohälsa

• Materialet används idag i ett flertal olika typer av verksamheter såsom 
vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar,socialpsykiatrin, studenthälsan, 
företagshälsovården, föreningar med flera



Vad är materialet Återhämtningsguiden
– för dig som mår dåligt?
• Materialet kan även beställas av enskilda individer

• Finns som mobilapplikation och kan laddas ner gratis via App Store och Google 
Play

• Hittills spridits i cirka 40 000 exemplar runt om i Sverige



Innehåll i Återhämtningsguiden
– för dig som mår dåligt?
• Materialet är uppdelad i fyra kapitel och innehåller bland annat:

- Berättelser om återhämtning
- Personens egna återhämtning och drömmar
- Verktyg för att må bättre och för att få kontroll
- Trygghetsplan
- Förslag på saker att göra för att må bättre
- Reflektion
- Information om vart en kan söka stöd och hjälp



Återhämtningsguiden – för dig som är anhörig
• Arvsfondsprojekt mellan 2019 – 2022

• Kommer ta fram en Återhämtningsguide för anhöriga i tryckt format 
och mobilapplikation. Kommen även tas fram som studiecirkel så att 
materialet kan användas som gruppaktivitet

• Liknande material har tagits fram i bland annat England och Danmark

• Projektet sker i samarbete med Region Skåne, Psykiatri Skåne, 
Kommunförbundet Skåne, SensusStudieförbund och flera skånska 
kommuner. Samarbete sker också med initiativtagare till liknande 
projekt i England och Danmark



www.aterhamtningsguiden.se



Kontaktuppgifter
Jessica Andersson
Projektledare, författare Återhämtningsguiden
jessica@nsphskane.se
0732-32 57 47

Conny Allaskog
Initiativtagare, författare Återhämtningsguiden
conny@nsphskane.se
0735-56 50 17

Linda Nordström
Projektsamordnare
linda@nsphskane.se
0732-32 57 30

Hemsida: www.aterhamtningsguiden.se
Facebook: www.facebook.com/nsphskane.se
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