
• Sedan 2007 har Sveriges 13 största patient-, brukar- och 

närståendeorganisationer inom området psykisk ohälsa 

bildat ett gemensamt nätverk - NSPH, Nationell Samverkan 

för Psykisk Hälsa.

• 2008 bildades NSPHiG - Nationell Samverkan för Psykisk 

Hälsa i Göteborg/Västra Götaland.  16 föreningar i 

samverkan.

• Vi verkar för ökat brukarinflytande på individ-, verksamhets-

och systemnivå.

Kort information om NSPH



Vi bygger på egna och andras erfarenheter

Peer support har under de senaste 20 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 resor till Holland (2011, 2018, 2019), England (2014, 2015, 2017) 
och Nya Zeeland (2016)



Peer Support
Personlig egenerfaren resurs inom psykiatri och 

socialpsykiatri



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”



Rekryteringsprocessen

Skriftlig 
ansökan

Djupintervjuer med 
sökande

Utbildningen 
som fördjupad 
urvalsprocess



Att arbeta som 
peer supporter

Samhälls-
orientering

Arbetsverktyg 
för en peer
supporter

Bemötande 
och 

förhållnings-
sätt som peer

supporter 

5 veckor varav 15 dagar i 

klassrum. 

Teori och övningar varvas 

med innehåll som både 

främjar kunskapsutveckling 

och personlig utveckling

Peer Support-

utbildningen



Utbildning för 
utbildare och 
samordnare

Verksamheterna

Brukar-
organisationerna

Under 
utveckling:

Utbildning för 
egenerfarna 
handledare

Peer Support 

implementeras i ett större 

sammanhang!

Övriga utbildningar 

som utförs inom 

satsningen



Ett nära samverkansprojekt mellan brukarrörelse och verksamheterna. I 
brukarrörelsen får peer supporten sin grundutbildning, vidareutbildning, 
handledning och återför sina erfarenheter.

För att utveckla 
brukarrörelsens 

intressepolitiska arbete

För att utveckla modellen –
utbildning, fortbildning, 

handledning, arbetsverktyg 

För att bibehålla sin unika 
yrkesroll 

För att värna om ett tydligt 
brukarperspektiv

För att fungera som kollegialt 
stöd

Samverkan med brukarrörelsen



Psykiatrin

▪ Heldygnsvård psykos

▪ Öppenvård psykos

▪ Heldygnsvård missbruk/beroende 

▪ Heldygnsvård allmänpsykiatri 

▪ Spelberoendemottagning

▪ Självskadeenhet heldygnsvård

Kommuner

▪ Boendestöd

▪ Bostad först 

▪ Träfflokal, aktivitetslokal, 

aktivitetshus

▪ Arbetsmarknadsprojekt

Våra certifierade peer supportrar 

arbetar/kommer arbeta:



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. 



• Minskat behov av vårdinsatser, färre kriser och mindre behov av 

slutenvård

• Brukare får större egenmakt - tro på sig själva, ökat hopp om 

tillfrisknande

• Vårdklimatet ändras och blir mer återhämtningsinriktad

• Inget som tyder på att möten med peer supporters innebär ökade 

risker för brukaren/patienten jämfört med att träffa andra 

yrkesgrupper.

Internationell forskning

Prof. L. Davidsson, Yale

Prof. J. Repper, NHS



Det har varit bra. I början var det ju oklart för vår peer supporter själv 
vilken hens roll på avdelningen egentligen var. Det var lite luddigt. Då, 
precis i början, hade jag upplevelsen att ”Kommer det här verkligen 
vara någon som kommer att gynna patienterna?”. Men allteftersom 
kom det information till mig, att hen varit stöd för patienter, varit med 
inne på läkarsamtal och sådant. Hen hade varit med där, och verkligen 
bundit en kontakt med patienter. Det klarnade allt efter som, men det 
tog nog en två månader till att jag själv fick en uppfattning om hur det 
faktiskt fungerade. Sen dess har det bara varit positivt. 

Personal, materialinsamlingsomgång 2

Personalintervjuer



De har ofta märkt sådant som vi i den ordinarie personalen inte har 
märkt. Då vi har rapport så kan de ofta ha iakttagit sådant som ingen 
annan kunnat se, för att de haft en annan kontakt och att de varit med 
även i vardagen. 

Personal, materialinsamlingsomgång 3

Jag kommer att tänka på flera patienter som hen har minskat antalet 
vidbehovsmedicin för.

Personal, materialinsamlingsomgång 2

Personalintervjuer



Jag och min kollega vid avdelningen bredvid har haft en hel del olika 
aktiviteter gemensamt, filmvisningar för patienter och sådant. Jag 
försöker också varje dag gå ut med någon, så att de inte bara blir inne 
dag efter dag. Det har sällan den andra personalen någon tid med. Och 
så har jag morgonmöten. Jag snor med mig en packe Metro vid 
spårvagnshållplatsen på vägen hit, och så delar jag ut dem till de andra 
vid morgonmötena. Vi läser igenom dem och diskuterar det vi finner. 
Aktuella händelser, så att de känner att de hänger med lite i världen 
utanför. I början var det inte så många som kom men det blir fler på 
morgonmötena varje dag. 

Peer supporter, materialinsamlingsomgång 1



Peer supportern närmar sig patienten på ett annat sätt och kan få 
information som kan förmedlas till personal på ett sätt som både är diskret 
och respektfullt mot patienten, men som ändå ger personalen en mer 
realistisk bild av patientens hälsoläge.

Personal, materialinsamlingsomgång 2



Intervjuaren: Vad behöver en personalgrupp veta innan de tar emot en peer
supporter?  

Personal 1:  Att det bara varit en tillgång. Bara en komplettering som 
underlättat vårt arbete. 
Personal 2: Att de fördomar man kan ha, de som jag hade, är helt onödiga. 
Detta är något man kan använda sig av för att bredda sitt eget perspektiv. 
Det berikar personalgruppen. 
Personal 3: Det bästa sättet att introducera PEER Support är att ta med någon 
från någon personal av de avdelningar som jobbat med det. 

Personal, materialinsamlingsomgång 3



Intervjusvar brukarcoachprojektet

• Om man vill börja om från början och få en bra start så tycker jag 

att en brukarcoach är ett väldigt bra sätt. Jag vet inte vad som 

hade hänt om jag inte haft en brukarcoach, jag har väldigt 

mycket att tacka för och det är helt klart värt det. (B11)



• Det är mycket som kommer upp när man pratar som man inte tänker 
på att man har svårt för. Skönt med igenkänning, brukarcoachen 
berättar en historia från sitt liv, och ja så kan det ju vara, så har jag 
också gjort! (B4)

•

• Brukarcoachen har också gett mig lite hopp inför framtiden. 
Brukarcoachen har klarat sig igenom svåra grejer, då känns det inte 
omöjligt för mig att klara av det. (B8)



• Brukarcoachen har erfarenhet av funktionshinder. Detta är väldigt, 
väldigt viktigt! Andra har ingen förståelse. (B1)

•

• Man får en annan förståelse. För många gånger förstår man inte själv 
varför det kör ihop sig så mycket i vardagen. Och det är bra att få det 
förklarat från någon som haft det likadant, och få höra att man inte är 
lat och dum i huvudet och så… (B4)



För att sammanfatta tycker jag att PEER Supporten fungerar väldigt, 
väldigt bra När jag själv först hörde talas om det  blev jag lite undrande 
för vad det var, hur det skall se ut, vilken funktion denna nya roll skall 
fylla. Men det har varit väldigt bra.

Chef, materialinsamlingsomgång 1

Effekterna är ju att patienterna inte är lika mycket inne på 
avdelningarna, utan att de faktiskt kommer ut tillsammans med någon. 
Alltså någon som är knuten till avdelningen. De får hitta på andra saker. 
Aktiviteterna nere i gamla arbetsterapin till exempel, väldigt bra grej 
tycker jag. Det händer lite mer för dem än att de bara är på 
avdelningen. 

Chef materialinsamlingsomgång 3



Västra Götaland: Jakob Wenzer

Samarbetet har inneburit ett 
nytt perspektiv och tillgång till 
mer information om patientens 
hälsoläge.

Minskade tvångsåtgärder och 
minskad vidbehovsmedicin.

Perioden har inte drabbats av 
några långtidssjukskrivningar 
eller avsked.

Regionala utvärderingar

Stockholm: Anneli Gustafsson 
och Cecilia Ingard

”Ett ständigt närvarande 
brukarperspektiv i 
verksamheten”.

Hopp om återhämtning och 
minskad självstigma.

Ökad förståelse bland övrig 
personal om återhämtning och 
att leva med psykisk ohälsa.

Skåne: Elisabeth Argentzell och David 
Rosenberg

Vårdklimatet ändras –personal och 
chef använder peer supportern som 
en ”etisk kompass” och ändrar sin syn 
på och utförande av rehabilitering.

Peer supportern agerar rollmodeller 
för återhämtning –ger stöd åt både 
klienter och personal.

Klienter får tilltro till peer supportern 
och ges ökat hopp blir mer benägna 
att arbeta vidare med andra delar av 
mer ”traditionell” behandling. 

Handledning sker av CEPI – Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser



Sammanfattande reflektioner

• Urvalsprocessen viktig

• 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 mellan verksamheterna och den lokala brukarrörelsen



• Att samtal med en peer supporter inte har ett instrumentellt syfte, det skapar 

förtroende

• Personal uttrycker att samarbetet inneburit ett nytt perspektiv och tillgång till mer 

information om patientens hälsoläge

• Intervjusvar anger exempel på minskade tvångsåtgärder och minskad 

vidbehovsmedicin

• Patienter har fått ökade möjligheter till aktivering

• Perioden har inte drabbats av några långtidssjukskrivningar eller avsked

Effekter av peer support



Kontaktinformation

Filippa Gagnér Jenneteg

Utbildningssamordnare

filippa@nsphig.se

070 – 344 63 39

Sonny Wåhlstedt

Regionsamordnare

sonny@nsphig.se

070 - 459 91 15

Följ oss gärna på facebook!
Projektet PEER Support

mailto:filippa@nsphig.se
mailto:sonny@nsphig.se

