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För mig har det här blivit en läroprocess. Jag visste inget om psykisk ohälsa förrä  

jag själv gick igenom en livskris och blev deprimerad för några år sedan. Det tog 

tid att ta sig tillbaka, men som med så mycket annat i livet lär man sig något. Jag 

tror jag tar mindre för givet nu, och har blivit mer tillåtande mot andra 

människor. När man ställs inför att psykisk ohälsa inte gäller någon annan, utan 

att den gäller en själv så inser man en del saker om livet. Vi bedriver alla en 

kamp, och att förstå det har gjort mig mer ödmjuk.
- Ibrahim, 49



Allmänt om Återhämtningsguiden
• Idé från Danmark

• Arvsfondsprojekt april 2016 – mars 2019. Mellan april 2019 – mars 2022 genomförs ett nytt 
Arvsfondsprojekt med fokus på anhöriga

• Togs fram av NSPH Skåne i samverkan med Region Skåne, Psykiatri och habilitering Skåne och 
Skånes Kommuner. Återhämtningsguiden implementeras nu i fler regioner

• Återhämtningsguiden är ett verktyg för den som är i behov av återhämtning, som drabbad eller 
anhörig. Materialen handlar om hopp, kontroll och möjligheter och är skrivna av personer som 
har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning

• Finns idag olika återhämtningsmaterial, Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård, 
Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt i såväl tryck format som mobilapplikation och
Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt











Framgångsfaktorer och erfarenheter från arbe   
Återhämtningsguiden
• Stort behov av återhämtningsinriktade metoder

• Ger ett strukturerat arbete med återhämtning och ökade möjligheter att prata om återhämtning

• Skapar ökade möjlighet till delaktighet, vilket ofta är viktigt för tillfrisknad

• Underlättar kommunikation mellan brukare och personal

• Brukare och anhöriga tar egna initiativ till att jobba med sin återhämtning



Framgångsfaktorer och erfarenheter från arbe   
Återhämtningsguiden
• Kan ge stärkande samtal i gruppverksamhet

• Uppmärksammat inom forskning. Studier om Återhämtningsguiden sker nu tillsammans med 
CEPI (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser)

• Ett kostnadsfritt stöd i återhämtningen, vilket är viktigt ur ett tillgänlighetsperspektiv



Implementering av Återhämtningsguiden
• Unikt samarbete mellan egenerfarna och professionella,mellan brukarrörelsen och det 

offentliga. Ett samarbetsprojekt från början mellan NSPH Skåne, Psykiatri- och habilitering 
Skåne, Region Skåne och Skånes kommuner

• Referens- och fokusgrupper viktiga för framtagning och implementering. Cirka 120 personer ur 
olika målgrupper har medverkat, t.ex. patienter/brukare/egenerfarna, sjuksköterskor, läkare, 
forskare, boendestödjare, chefer, anhörigkonsulter m.fl.

• Pilot på åtta heldygnsvårdsavdelningar och beslut om full implementering

• Strukturer för god implementering är framtaget, t.ex. utbildning för all personal, utbilade 
utbildare, rutiner och riktlinjer, handledningsmaterial och system för uppföljning

• Implementeras i heldygnsvård och öppenvård i flera regioner. Avtal finns med Skåne, Jönköping, 
Dalarna och Blekinge



Implementering av Återhämtningsguiden i Psy- och 
habilitering Skåne

1. Vilka möjligheter ser ni med att implementera en metod som Återhämtningsguiden?
2. Vilka utmaningar ser ni med att implementera Återhämtningsguiden?
3. Hur upplever ni att arbetet med Återhämtningsguiden har tagits emot av personal?
4. Hur upplever ni som ledning att samarbeta med brukarrörelsen kring att införa en metod för 

återhämtning såsom Återhämtningsguiden?
5. Om någon region vill införa Återhämtningsguiden, vad vill ni skicka med till dem?

- Panelsamtal med Hans Brauer, verksamhetschef Malmö och Eva-Lena Brönmark, verksamhetschef 





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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