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Vi söker en processledare! 
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) bedriver ett 
nystartat treårigt projekt kring brukarinflytande som handlar 
om att öka inflytandet i rättspsykiatrin – för patienter, för 
anhöriga, för en bättre vård och ett bättre samhälle. Projektet 
pågår under åren 2020–2023 och finansieras av Allmänna 
Arvsfonden. Nu söker vi en ny medarbetare som vill vara med och uppnå projektets mål.

Projektet Inflytande i rättspsykiatrin
Rättspsykiatrin uppfattas av många som en sluten värld, omgärdad av rädslor och 
stigmatisering. Projektet Inflytande i rättspsykiatrin vill lyfta fram en osynlig patientgrupp 
som ofta drabbas av många fördomar och skapa möjligheter för bättre dialog mellan 
patienter, anhöriga och profession. Projektet ska också inspirera, motivera och utrusta 
patienter, anhöriga och engagerade personer i brukarrörelsen att bli mer delaktiga i både den 
egna vården men även i utvecklingen och kvalitetssäkringen av rättspsykiatrin i stort. 
Projektet har flera olika faser som innefattar bland annat att genomföra fokusgrupper, 
studiecirklar, patientråd och brukarrevisioner.

Projektet samarbetar med följande rättspsykiatriska kliniker: Katrineholm, Stockholm, Säter, 
Vadstena, Växjö och Örebro. Samarbetspartners är också Sveriges kommuner och regioner 
samt Studieförbundet Vuxenskolan.

I projektet finns en projektledare, en kommunikatör och en projektekonom. Nu söker vi efter 
ytterligare en medarbetare som kan ingå i vårt team för att hålla i processer, 
cirkelledarutbildningar och dialoger.

Vi söker dig som
•  Har erfarenhet av och goda rekommendationer i processledning samt att hålla i 
    ledarutbildningar.
•  Har god pedagogisk förmåga och kompetens samt flerårig erfarenhet av 
    studiecirkelns pedagogik.
•  Har god samarbetsförmåga, är kommunikativ och kan uttrycka dig väl i tal och skrift   
    på svenska.
•  Har ett genuint intresse för frågor kring psykisk hälsa och antistigma-arbete.
•  Har ett genuint intresse för folkbildning och sociala frågor.
•  Har ett genuint intresse för förändrings- och utvecklingsarbete i mötet mellan 
    civilsamhället och offentlig sektor.
•  Kan möta människor i dialog kring svåra frågor och erfarenheter.
•  Har god datorvana med genuina kunskaper i Office 365.
•  Har god och egen erfarenhet av arbete i ideella organisationer (gärna inom 
    brukarrörelsen   och funktionsrättsrörelsen).
•  Är beredd att resa i tjänsten.



Om tjänsten
Tjänsten är tidsbegränsad till projekttidens längd (t.o.m. 31 mars 2023), innefattar 50 % samt 
har målstyrd arbetstid. 

Tjänsten utgår från NSPH:s kansli i Stockholm, men alla projektmedarbetare förväntas resa 
och utföra insatser ute i landet där detta genomförs. 
Tillträde sker efter överenskommelse. 

Skicka din ansökan med meritförteckning i PDF-format till rekrytering@nsph.se.
Sista ansökningsdag 16 augusti!

Övriga frågor besvaras av projektledare Emelie Lundin emelie.lundin@nsph.se.
Facklig representant för Unionen är Mårten Jansson marten.jansson@nsph.se. 

Om NSPH
NSPH är en samarbetsorganisation för 13 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom 
det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare, och anhöriga som en oumbärlig resurs 
för utvecklingsarbetet inom vård, stöd och behandling. Vi arbetar för att öka inflytandet på 
psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder. 
Läs gärna mer på vår hemsida www.nsph.se


