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Kort presentation

• Vem är du och vem är jag 
och varför är vi det?
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Återhämtning

Vi ställer oss ibland frågan ”Hur kan vi förbättra livet/vården för dem med 

psykiatriska problem?” 

Det vi sällan pratar om är att vi inte alltid har alla verktygen i 

återhämtningens verktygslåda. Vi saknar den självupplevda erfarenheten, 

och har vi den så är det inget vi pratar högt om. 
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Återhämtning som en individuell 

process 

1. Någon form av insikt – omdefiniering av sig själv och sin 
ohälsa. 

2. Återhämtning är en social process som skall ses i ljuset av 
betydelsen av att ha någon vid sin sida som tror att 
återhämtning är möjlig

3. Möjligheten att kunna hantera och kontrollera sina symtom. 
Detta för att skapa en egenmakt. 

4. Ett aktivt deltagande och känslan av att vara behövd. Att 
kunna utvidga sina sociala roller. 
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Vad är materialet Återhämtningsguiden – för dig 

inom heldygnsvård?

• Ett verktyg för den som är inlagd på en heldygnsvårdsavdelning.

• Syftar till att skapa en förståelse för nuläget, och en plan för såväl återhämtning, som 

tiden efter en utskrivning. 

• Återhämtningsguiden är inte en vårdplan, eller en ersättning för vårdplan, utan som ett 

komplement i den enskildes återhämtning och vägar vidare.

• Utöver detta material finns en återhämtningsguide som riktar sig brett och kan användas 

i de flesta verksamheter som möter människor som mår dåligt; Återhämtningsguiden –

för dig som mår dåligt. Och snart även en återhämtningsguid för närstående/anhöriga. 
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Vinster med Återhämtningsguiden

• Ökad möjlighet till patientdelaktighet, vilket ofta är viktigt för tillfrisknad.

• Minskad risk för återfall och återinläggning.

• Förenklad väg tillbaka till en meningsfull vardag.

• Förenklad övergång till öppenvård.

• Underlättad kommunikation mellan patient och personal.

• Förbättrat samarbete mellan patient och närstående.
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Framgångsfaktorer enligt forskning: 
Brukarinflytande i verksamhetsutveckling

• Brukarrepresentanterna får utbildning och personal utbildas av brukare

• Att inflytandearbetet är av god kvalitet, meningsfullt och mätbart. 

• Personer med egen erfarenhet anställs/arvoderas

• Starka autonoma brukargrupper – egen maktbas

• Det finns levande diskussioner om värderingar och skillnader i makt 

• Flera metoder behöver användas samtidigt

• Drivande eldsjäl

• Tydlig struktur för representation

User and Carer Involvement in Change Management in a Mental Health Context - review of the Literature. 

2002, (2003). Rose et al. SURE, Institute of Psychiatry

Cases for Change: User involvement. 2004. National Institute for Mental Health 
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Våra Peer Supportrar idag i Malmö 

Trelleborg

• Totalt har vi ca 15 personer anställda utifrån sin egna 

erfarenhet. Inom beroendevården, Allmänpsykiatrin, 

Psykos, öppenvården, heldygnsvården dagsjukvården 

mellanvården, inom olika projekt (Finsam) och i stabs 

ledningen. 
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Uppdrag

o Främst är våra Peer Supportar anställda för att bistå 
våra patienter med sin kompetens

o Men de används också i andra sammanhang så som

o Utvecklingsarbete

o Föreläsningar

o Handledning

o Utbildningsfrågor

o Workshop 

o Samverkans forum 
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Kontaktuppgifter

Paula Carlgren – paula@nsphskane.se

Per Granvik – per.granvik@skane.se 


