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• 13 patient-, brukar- och närståendeorganisationer inom 
området psykisk ohälsa

• Arbetar med utvecklande av olika inflytandemodeller som peer
support, brukarrevisioner, brukarråd mm. 

• Ett omfattande utbildningsprogram för återhämtning och 
empowerment på individnivå, samt ett nationellt 
antistigmaprogram, Hjärnkoll.

Kort information om NSPH



Vad är Peer Support?
Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa blir 

professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta 
brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser. 

”Bygger på samma 
speglingseffekt som 
kamratstöd”

”Behovet är en effekt av samhällets 
stigmatisering gentemot personer 
med psykisk ohälsa.””En unik kompetens som 

kompletterar existerande kunskaper 
och professioner.”

”Ett ständigt 
närvarande 
brukarperspektiv i 
verksamheten”



Vi bygger på egna och andras erfarenheter

Peer support har under de senaste 15 åren utvecklats och implementerats i 
stor skala runtom i världen. 

• I England, Australien, Holland, Nya Zeeland, USA mfl är modellen väl 
etablerad.

• Fortsatt implementering pågår runtom i Europa.

• Projektet har gjort studieresor till Holland, England och Nya Zeeland 



December 2015 avsatte Allmänna Arvsfonden 
medel för samordning av fyra pilotlän: 

NSPH-nätverken i Västra Götaland, Stockholm, 
Skåne och Västerbotten.

Projektet följs och utvärderas i samarbete med 
CEPI (centrum för evidensbaserade psykosociala 
insatser)

Satsning i Sverige



Samverkan Peer supportern/brukarorganisationerna
I brukarrörelsen erbjuder Peer supportern grundutbildning, 
vidareutbildning och  handledning samt ett forum för feed back och 
reflektion 

• För att värna om ett tydligt brukarperspektiv

• För att fungera som kollegialt stöd

• För att bibehålla sin unika yrkesroll 

• För att utveckla modellen – utbildning, fortbildning, arbetsverktyg m.m.

• För att utveckla brukarrörelsens intressepolitiska arbete



5 veckor för peer supportrar

• Att arbeta som peer supporter – arbetsuppgifter, avgränsningar m.m. 
• Samhällsorienterade ämnen – samhällets stödfunktioner, lagstiftning m.m.
• Arbetsverktyg – återhämtningsstrategier, metodik, lösningsfokus m.m.
• Bemötande och förhållningssätt - första mötet, svåra situationer, gränser m.m.

2-3 tillfällen till verksamheterna

3 dagar till brukarorganisationerna

5 dagar utbildning för utbildare

Utbildning för egenerfarna handledare

Utbildningsområdena



Utbildningsgrupperna
Heterogen grupp

• Olika åldrar, kön och bakgrund

• Distans till sina erfarenheter – i sinne och i tid

• Olika arbets-/studieerfarenheter – inte arbetat på länge eller arbetat 

länge, högskolestuderande, egna företagare, ideellt arbete

• Föreningsaktiva, Hjärnkollsambassadörer eller ”oorganiserade”



Rekryteringsprocessen
Tre steg

• Skriftlig ansökan

• Intervju 

• Utbildningen 



Västra Götaland 
Stockholm
Skåne
Västerbotten, 
Västernorrland 
Norrbotten
Uppsala
Örebro
Jönköping 

Lägesrapport från implementeringen
Finns exempelvis i följande verksamheter:

• Psykiatrisk öppen- och heldygnsvård
• Beroendevård
• ACT-team
• Boendestöd
• Sysselsättning
• Aktivitetshus
• Rehabilitering



Anordna och leda 
gruppaktiviteter. Utifrån 

brukarnas behov och 
verksamhetens förutsättningar. 
T.ex. studiecirklar i NECT m.m.

Informera och introducera 
till brukarorganisationer

och andra 
stödverksamheter. Vid 

behov följa med. 
Ex AA/NA, Akt.hus.

Leda patient/ 
brukarutbildningar och 

studiecirklar i egenmakt.
T.ex. ”Din Egen Makt”

Grundläggande uppgift –
kamratstödjande samtal.

Motivera och stötta i att 
upprätthålla kontakt med 

vård, myndigheter och 
närstående. Vid behov följa 

med. Ex vid SIP-möten, 
vårdplanering.

Arbetsuppgifter

Stötta de personer som vill 
komma/återgå till 

sysselsättning/ arbetsplats. 

Motivera till att 
återuppta/utveckla sociala 
kontakter, fritidsaktiviteter 

eller intressen. 



• Samtal med peer supportern är förtroendeskapande 

• Med peer supporter i teamet tillförs  personalgruppen nya perspektiv och 
tillgång till mer information om patientens hälsoläge

• Minskat behov av tvångsåtgärder och vidbehovsmedicin

• Ökade möjligheter till aktivering

• Ingen peer supporter som rekryterats av NSPH har sagts upp, och få har varit 
långtidssjukskrivna

Särskilda styrkor

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ta bort?



Peer support - ett fungerande exempel på 
evidensbaserad praktik

Samverkan mellan tre parter: 
• Den regionala peer supportverksamheten inklusive 

patient-, brukar och anhörigföreningarna i regionen 
• Vård- och omsorgsverksamheter i landsting och 

kommuner  
• Utvärdering och forskning



Hur komma igång? 
• Gemensam informationsdag
• ”Partssammansatt” arbetsgrupp 
• Skapa ett utbildnings- och samordningsteam
• Material och erbjudanden till verksamheterna 
• Utbildningar till verksamheter och brukarföreningar startar
• Rekrytering av peer supportrar
• Peer supporterutbildning genomförs
• Anställning och implementering
• Kontinuerligt metodstöd och handledning - till peer

supportrar och verksamheter



Sammanfattande reflektioner
• Urvalsprocessen 

• Personalutbildning avgörande för god implementering

• Aktiv chef och teamansvarig vid verksamheten

• Själverfaren handledare

• Det kollegiala stödet hos brukarrörelsen och med övriga peer supportrar är 
centralt

• Nära samverkan med verksamheterna och den lokala brukarrörelsen



Kontaktinformation
Kjell Broström
Projektledare

Kjell.brostrom@nsph.se
073 -940 35 88

Martin Falkman
Kommunikatör
Martin.falkman@nsph.se

072 – 014 43 64

Sonny Wåhlstedt
Regionsamordnare

Sonny@nsphig.se
070 - 459 91 15

Filippa Gagnér Jenneteg
Utbildning
Filippa@nsphig.se

070 – 344 63 39 / 073 - 787 25 36
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