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Omfattning 
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205 01 Malmö 

Avtalet avser 12 månader med möjlighet till förlängning. Avtal rörande samordning av, samt 

rekrytering och utbildning av PEER supportra r till Psykiatri Skånes verksamheter under 

avtalsperioden. Avtalet omfattar också handledning, fortbildning av och stöd till PEER supportrar 

samt en introduktion till enheterna innan forumen. 

NSPH Skånes åtagande 

Rekrytering och utbildning av peer supportrar 

NSPH Skåne kommer att genomföra en utbildningsomgång under sen höst 2018. Denna vänder sig i 

första hand till anställda inom psykiatri Skåne som arbetar med egen erfarenhet som primärt verktyg 

(brukarspecialister och mentorer). Utbildningen har upp till 16 deltagare och kommer att anpassas så 

att den kan bedrivas på halvfart. 

Om psykiatri Skåne bedömer att efterfrågan på PEER Supportrar är stor kan ytterligare en utbildning, 

och där till hörande rekryteringsprocess, genomföras under 2019, efter särskild överenskommelse. 

lntroduktionsprocess 

Inför att peer supportrarna skall påbörja sina anställningar hålls ett antal inledande möten med 

enhetschefen vid den berörda verksamheten . Därefter introduceras yrkesrollen för enhetens 

personal. Under dessa tillfällen finns möjlighet för personalen att få fördjupad kunskap om vad peer 

support är, vad arbetsrollen syftar till, gränssnitt mellan peer supporter och annan personal samt 

möjlighet till frågor och diskussion. 

NSPH Skåne åtar sig också att bidra på liknande sätt i verksamheter som redan tidigare har 

egenerfarna anställda, när så efterfrågas. 
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Samordning och metodstöd 

NSPH Skåne utgör metodstöd till yrkesverksamma peer supportrar och samordningsstöd till 

verksamheterna vad gäller modelltrogenhet och uppföljande samarbete kring implementering. Dels 

för att undvika att peer supportern tar sig an arbetsuppgifter som inte är menade för arbetsrollen, 

och dels för att nära följa upp hur arbetet går, vid behov göra justeringar i den tilltänkta arbetsrollen 

och möta andra frågeställningar som uppstår. Uppföljningsmöten hålls regelbundet med de 

verksamheter som anställer peer supportrar. 

NSPH Skåne åtar sig också att bidra som implementerings- och metodstöd i verksamheter som redan 

tidigare har egenerfarna anställda, när så efterfrågas. 

Handledning av yrkesverksamma peer supportrar 

NSPH Skåne tillhandahåller handledare till peer supportrarna. Handledaren har egen erfarenhet av 

psykisk ohälsa och finns inom NSPH Skånes organisation för att informationsöverföringen mellan 

organisationerna ska ll ske så smidigt som möjligt, i de fall informationen rör projektets och 

arbetsrollens behov och utveckling. 

Fortbildning av yrkesverksamma peer supportrar 

Peer supportrarna får genom NSPH Skåne också fortbi ldning inom relevanta områden och som 
organisationen har möjlighet att arrangera. 

Förutom fortbildning kommer nätverksträffar att arrangeras - dels för de peer supportrar som är ute 

i arbete, och dels för samtliga utbildade peer supportrar (om det fattas beslut om en utbildning 

under 2019), för att inte tappa kontakten med dessa i deras väntan på anställningar. 

Psykiatri Skånes åtagande 

Psykiatri Skåne åtar sig att ersätta NSPH Skåne för kostnader med totalt 1600000 kr. 

Fakturering 

Fakturering avser perioden 2018-10-01 till 2019-09-30. Fyra fakturorna om vardera 400 000 SEK 

skickas med förfallodag 2018-09-30, 2018-10-30, 2018-11-30 och 2018-12-30, totalt fakturerat 

belopp blir 1600 000 SEK. 

Rapportering och planering 

Återrapport sker skriftligen två gånger per år. Planering och eventuella förändringar av aktiviteter 

görs i samråd mellan avtalets parter. 

Kontaktpersoner 

I frågor som rör detta avtal hänvisas till parternas respektive kontaktperson: 
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För NSPH Skåne 

Pontus Eriksson, ordförande 

Tel: 076 200 92 65 

För Psykiatri Skåne 

Katarina Hartman, divisionschef 

Tel: 046-770842 

Avta Istid 

Detta avtal gäller från 2018-10-01 t ill 2019-09-30. Uppsägning av avtalet i förtid sker med tre 

månaders varsel av endera part. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka 

parterna tagit var sitt. 

Malmö, 2018-08-30 

~-; 
Pontus Eriksson 

Ordförande 

NSPH Skåne 

Lund, 2018-08-30 
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Arbetet för att införa peer support som en professionell yrkesroll i Sverige har tagit 
ännu ett steg framåt. I dagarna tecknade NSPH Skåne och Psykiatri Skåne ett ettårigt 
avtal. 
- Avtalet är viktigt för att ytterligare stärka brukarinflytandet inom psykiatrin i Skåne 
säger Pontus Eriksson, ordförande i NSPH Skåne. 

Det ettåriga avtalet innebär att NSPH Skåne kommer att utbilda och handleda peer supportrar 
i Skåne, samt hjälpa verksamheter att integrera dem i sitt arbete. I nuläget finns redan ett antal 
mentorer anställda inom psykiatrin i Skåne. Detta avtal innebär en utökning av den närvaron -
inom ramarna för peer support. 
- Vi är väldigt glada över att denna viktiga yrkesgrupp och metod kommer att nå ännu fler 
patienter än de som redan idag nås, säger Pontus Eriksson. 

Arbetet sker utifrån mångårig erfarenhet av kamratstöd i medlemsföreningar. Nästa steg blir 
att rekrytera medarbetare till verksamheten och även börja planera för den utbildning som 
skall hållas i november. 

Diskussionerna med Psykiatri Skåne har pågått under en längre tid, för att skapa en tydlig 
förankring både i den organiserade brukarrörelsen, men också ett bra samarbete med de 
verksamheter som i slutändan kommer att ta emot peer supportrar. 

Även Katarina I-Iartrnan på Psykiatri Skåne är nöjd att ett avtal kommit till stånd. 
- Vi är mycket glada att vi nu får en gemensam plattform, utbildning och handledning till de 
peer supportrar vi redan har, men också till nya som ska börja hos oss. 

Fotnot: Funktionen peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa 
eller fankl.ionsnedsättning/variation blir professionellt verksamma inom vård och omsorgför 
att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser. Mentor är en liknande funktion 
som tidigare fimnits inom psykiatrin i Skåne. Du som är nyfiken kan läsa mer och beställa 
material via NSPH's hemsida www.nsph.se. 


