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NSPH/NSPHiG samverkar för ökat 
inflytande inom området psykisk 
hälsa
13 och 15 ideella organisationer arbetar nationellt, 
regionalt och lokalt för ett mer inkluderande samhälle



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. 



Vi bygger på egna och andras erfarenheter

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



Satsning i Sverige

Västerbotten

Västra Götaland Stockholm stad

Skåne



Implementeringens slingriga 
vägar genom kommuner och 
landsting tillsammans med 

brukarorganisationerna



Ibland gör faktiskt många kockar en bättre soppa



Utbildningen, en viktig byggsten 
i Peer support satsningen



Att arbeta som 
peer supporter

Samhälls-
orientering

Arbetsverktyg Bemötande och 
förhållningssätt 

5 veckor varav 15 dagar 
undervisning på heltid. Teori 

och praktik varvas med 
innehåll som både främjar 

kunskapsutveckling och 
personligutveckling

Peer support 
utbildningen



Utbildning för 
utbildare och 
samordnare 1 

vecka
Verksamheterna

Brukar-
organisationerna

Utbildning i 
utvärdering 3 dagar

Under utveckling:
utbildning för egenerfarna 

handledare

Övriga utbildningar 
som utförs inom PS 

satsningen



Psykiatrin
§ Heldygnsvård psykos

§ Öppenvård psykos

§ Heldygnsvård missbruk/beroende 

§ Heldygnsvård allmänpsykiatri 

§ Spelberoendemottagning

§ Självskadeenheten heldygnsvård

Socialpsykiatrin:
§ Boendestöd

§ Bostad först 

§ Träfflokal, aktivitetslokal, aktivitetshus

§ Arbetsmarknadsprojekt

Våra certifierade Peer supporters 
arbetar/kommer arbeta:



Vad utvärderingarna i Västra Götaland och 
Stockholm visar
Författare: Västra Götaland, Jakob Wenzer, fil.dr och Stockholm, Anneli Gustafsson och Cecilia Ingard
Handledning av CEPI (Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser)



Ett effektivt sätt att bryta självstigma och utanförskap!

Forskningen visar att Peer support 
bl.a. ger brukarna/patienterna:

Brukarna/patienterna känner 
sig mer förstådda, accepterade 

och omtyckta.

Det har även visat sig leda till 
kortare och färre vårdinsatser för 
patienterna, leda till färre kriser, 

samt bedöms vara en 
resurssparande insats. 

Det ökar individens hopp 
och tro på möjlig 

förändring. 

Förbättrar antalet relationer 
och deras kvalitet.

Större tro på sig själva och 
sin förmåga att övervinna 

svårigheter.

Det finns inte heller något som tyder 
på att möten med Peer supporters 

innebär några ökade risker för 
brukaren/patienten jämfört med att 

träffa andra yrkesgrupper.



Särskilda styrkor som omnämns i utvärderingarna

Ingen förutbestämd 
agenda

Personal får mer information 
om patientens hälsoläge

Minskade tvångsåtgärder och 
minskad vidbehovsmedicin

Patienter har fått ökade 
möjligheter till aktivering

Under perioden har ingen PS drabbats av 
några långtidssjukskrivningar eller avsked

Både chefer, peer supportrar och personal uttrycker att funktionen 
PEER Support borde finnas i alla typer av verksamheter



Sammanfattande reflektioner
• Urvalsprocessen och fullgjord utbildning 

• 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



Sonny Wåhlstedt
Nationell regionsamordnare
sonny@nsphig.se
070 - 459 91 15

Elisabet Hurtado Lundberg 
Nationell utbildningssamordnare
elisabet@nsphig.se
073-787 25 36    

Filippa Gagnér Jenneteg
Nationell utbildningssamordnare
filippa@nsphig.se
070 – 344 63 39 

Kontaktinformation

Tack för visat intresse!

Följ oss gärna på facebook och besök gärna vår hemsida!                       
https://www.facebook.com/NSPHiG/ och www.nsphig.se
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