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o Schema

o Fika, lunch och raster 

Lite praktiskt om våra 2 dagar ihop!



Peer Support
En ny resurs inom landsting och kommun



Vad är peer support?

Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning 
blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta 

brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser. 
En utveckling av traditionell kamratstödjande verksamhet.



Tre övergripande syften

• Bidrar till bättre vård och stöd för patienten.
• Ytterst en demokratifråga
• Stärker brukarens inflytande 



Var jobbar man med Peer support?

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

• I USA har 36 delstater (2012) ett omfattande program för Peer support

• I Holland krävs brukare anställda i ACT-team (FACT) för att erhålla certifiering

• I England är modellen väl etablerad

• I Nya Zeeland har Peer support funnits sedan 1998



Peer support ska ses som en utifrån kommande unik kompetens som kompletterar existerande 
kunskaper och professioner. 

Peer support bygger väsentligen på samma speglingseffekt som kamratstöd.

Att möta någon som i praktiken gjort samma resa:

• Skapar trovärdighet, inspiration och ingjuter hopp

• En mer öppen dialog

• Större förståelse

• En mer jämbördig relation

Behovet är en effekt av samhällets stigmatisering gentemot personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning.



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.



• Samtal med en peer supporter har inte en förut bestämd agenda och 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

• Under perioden har ingen PS drabbats av några långtidssjukskrivningar eller avsked

• Både chefer, peer supportrar och personal uttrycker i den sista insamlingsomgången hur funktionen 
PEER Support borde finnas i alla typer av verksamheter

Särskilda styrkor som omnämns i VG-regionens utvärdering



Utvärdering av Peer support i  Stockholms stad - den första 
studien i socialpsykiatrisk kommunal verksamhet

• Anneli Gustafsson och Cecilia Ingard under handledning av CEPI
• Speglar upplevelser och tankegångar bland chefer, personal, peer 

supportrar och brukare – genom intervjuer oktober 2017 - april 2018
• I utvärderingen redogörs för osäkerhet kring peer supporterns 

arbetsuppgifter, oklar ansvarsfördelning mellan NSPH och 
verksamheterna samt brister i planering och förankring vid införandet

• Många positiva effekter för brukarna som fått stöd på en rad konkreta 
sätt, ökad självkänsla och mer hopp om återhämtning  

• Positiva effekter för verksamheterna: ökat brukarinflytande, tillförande 
av brukarperspektiv, ökad kunskap, förståelse och medvetenhet kring 
stigmatiserande gränsdragningar. 

• ”Ett ständigt närvarande brukarperspektiv i verksamheten” 



Peer support projektets utveckling!

Västra Götaland
Hösten 2015 - Psykiatrin 

finansierar
Haft utbildning
Börjat anställa

Nationell samordning
Vintern 2015 - Allmänna 
Arvsfonden finansierar

Stockholm
Hösten 2016 

Andra utbildningen

Skåne
Finns redan en plattform inom psykiatrin

Utbildning 2018

2:a utbildning 2018
Västerbotten, Jönköping

Nationellt
1:a utbildningen av utbildare våren 2017

Örebro, Uppsala

Regionalt
Andra utbildningen av peer support i 

VG-regionen

Nationellt
Rekapituleringskurs av utbildare

Vintern 2018

Dagsläget 8 utbildade 
utbildarteam samt flera 

på tur.



Utbildningar i projektet peer support!

Ytterligare utbildningar i projektet:

 Utbildning för verksamheterna
 Utbildning av peer supportrar
 Utbildning utvärderare
 Utbildning för brukarorganisationerna som ska handleda
 Framtagande av utbildning för själverfaren handledare



Attityder i samhälletAttityder och fördomar finns överallt, i samhället som stort, i media, 
inom politiken och våra myndigheter, bland vänner, släkt och familj.

Gruppövning

Psykossjukdomar

ADHD mfl

Missbruk/beroende

Självskadebeteende

Gruppövning, 3 i varje grupp, 10 minuter: Vad ser du för attityder och 
fördomar i din vardag gällande nedanstående områden? Hur påverkar 
det dig? 



Processen- att genomföra en PS utbildning



Behov och 
efterfrågan

Planera och 
förbereda 

utbildningen

Urval och 
antagning

Utbildning och 
certifiering

Anställning Handledning 
och metodstöd

Exempel på hur en process kan se ut



Urval och antagnings processen



Antagning och urvalsprocessens tre steg

1. 
Anmälan

2. 
Intervjuer

3.                              
Urval och antagning



I ett mail/brev uppmanas personen att berätta om sig 

själv och motiverar varför hen vill gå utbildningen och 

jobba som peer supporter. 

Efter sista ansöknings dagen så går man förslagsvis i 

grupp igenom ansökningarna och en första sållning 

görs. Se till att du minst har 2-3 månader för urval och 

intervjuer.

1. 
Anmälan



Efter första urvalet är gjord kallas de som valts ut till en 
intervju.

Mer djupgående frågor ställs och olika scenarier målas 
upp för att få en så mångfacetterad bild som möjligt av 
den sökande

Exempel på teman till scenarier:

 Hur tror du att du skulle kunna hantera misstro från personal riktad mot dig?

 Hur tror du att ditt mående hade påverkats av att arbeta i psykiatrin?

 Hur tror du att du skulle hantera frustration och ilska från brukare/patient?

2. 
Intervjuer



Det är att rekommendera att man ringer de som vill 
erbjuda utbildningsplatser och att man kan maila 
eller ringa de som inte har fått någon plats

3.                              
Urval och 
antagning

Nu är det dags att välja ut de personer som man vill 
erbjuda en plats på utbildningen.

Det är att rekommendera att man är minst tre 
personer med i processen att bedöma och 
värdera vilka som är mest lämpade för 
utbildningen



Styrkor och svagheter

Vi söker inte efter personer som varken har sårbarheter 
eller områden där de fortfarande arbetar med sig själva.

Men det är viktigt att personen kan sätta ord på vad som 
skulle kunna bli en utmaning för dem i yrkesrollen.



Vad har vi lärt oss från tidigare urvalsprocesser

Gruppdiskussioner 20 minuter-därefter gemensam diskussion:

• Fördelar och nackdelar med CV/intyg

• Hur gör man för att få så ärliga svar som möjligt?

• Hur säkerställer man att personliga preferenser inte spelar in i 

urvalet

• Hur säkerställer vi att blivande peer är återhämtade



Planera och förbereda utbildningen



Förberedelser inför utbildningen

 Boka lokal i god tid

 Boka in externa i god tid föreläsare- viktigt att stämma av med 

föreläsarna så det blir rätt perspektiv

 Avsätta tid för materialproduktion

 Avsätta tid för att lära känna materialet

 Avsätta tid för att planera och organisera lektionspassen

 Leta praktiplatser



Utbildningsupplägg (exempel)

Utbildningen omfattar totalt fem veckor fördelat på 15 kursdagar

Klassrumsdagarna är fördelade i tre perioder om fem sammanhängande dagar

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

1. Klassrum Klassrum Klassrum Klassrum Klassrum

2. Hemuppgifter Hemuppgifter Hemuppgifter Hemuppgifter Hemuppgifter

3. Klassrum Klassrum Klassrum Klassrum Klassrum

4. Hemuppgifter Hemuppgifter Hemuppgifter Hemuppgifter Hemuppgifter

5. Klassrum Klassrum Klassrum Klassrum Klassrum



Syftet med varannan vecka studier är att deltagarna ska få tid till reflektion och att låta 
kunskap sjunka in och tid för hemuppgifter

Ett andra syfte är av praktiska skäl, att det kan underlätta för de deltagarna som bor på 
annan ort och för deltagare som har en pågående sysselsättning samtidigt

Syfte med utbildningens upplägg

Kostnader 
Utbildningen är helt kostnadsfri för deltagarna.

Det innebär att utbildningsarrangören står för allt ifrån kursmaterial, mat och dryck, 
resekostnader och boende för deltagare som behöver övernatta.

Dock så ingår det ingen lön eller ersättning för deltagarna  



Tid Innehåll

Kl. 08.30 Frukostfika framdukat

Kl. 09.00 Lektionspass (45min)

Kl. 09.45 Paus 15 min

Kl. 10.00 Lektionspass (45 min)

Kl. 10.45 Paus 15 min

Kl. 11.00 Lektionspass (45 min)

Kl. 11.45 Lunch (75 min)

Kl. 13.00 Lektionspass (45 min)

Kl. 13.45 Paus 15 min

Kl. 14.00 Lektionspass (45 min)

Kl. 14.45 Eftermiddagsfika

KL. 15.00 Lektionspass (45 min)

Kl. 15.45 Avrundning och utcheckning

Exempel 
schema



Obligatorisk närvaro

För att frånvara ska betraktas som giltigt behövs den anmälas i förväg till 
kursledaren. Det är upp till kursledaren att bedöma om frånvaron är giltig. Giltig 

frånvaro kan röra sig om planerade läkarbesök eller obligatoriska möten. 

Frånvaron får inte överstiga mer än 25%

All frånvaro- planerad eller oplanerad- bör följas av extra hemuppgifter som 
utformas av kursledare och som tar upp ämnen som deltagaren har missat.



Certifiering

För att bli godkänd på utbildningen krävs att du 
genomgått samtliga utbildningsdelar, och att du 
deltagit aktivt i undervisningen och övningarna.    



Avstämningsmöte under utbildningen

Minst ett enskilt 
avstämningsmöte med den/de 
regionala samordnarna ingår i 
utbildningen. Det är ett tillfälle 

för kursdeltagaren att 
tillsammans med samordnaren 

få reflektera över den egna 
processen och rollen som peer 

supporter, under pågående 
utbildning.



Brukarperspektivets nödvändighet
Både för utbildningsansvar och som kursledare ska det finnas med någon med egen erfarenhet av psykisk 

ohälsa och representera brukarrörelsen genom NSPH eller motsvarande samarbetsorganisation. Det är 
grundläggande för att brukarperspektivet på utbildningens utformning, innehåll och sammanhang garanteras.

Exempel på framgångsfaktorer:

 Har ett brukarperspektiv och kan dela med sig av sina erfarenheter under utbildningen

 Kan delge kunskap utifrån individ-, verksamhets- och systemnivå

 Har god kännedom om brukarrörelsen/NSPH och verksamheter 

 Har god teoretisk kunskap om verktyg och modeller och erfarenhet av att ha använt dem.

 Har god erfarenhet av att hålla utbildningar/självhjälpsgrupper etc

 Har god kännedom om verksamheternas utformning och förutsättningar inom vilka ps 

kommer att arbeta

 Anpassa kursupplägg efter gruppens förutsättningar och behov

 Allt utgår från co-production



Utbildningsupplägg, innehåll och syfte



Vecka 1

• Kursintro
• Brukarrörelsen
• Vad är peer support?
• Mina egna verktyg
• Rollen som PS- yrkesrollen och arbetsuppgifter
• Samhällsorientering
• Din egen historia
• Bemötande 
• Samtalsteknik
• Hemuppgift

Upplägg PS-utbildningen



Vecka 1
Skapa 

gemenskap

Vad är peer support?

- Utifrån ett historiskt perspektiv

- Brukarföreningarnas arbete

- Peer support i dagens kontext

Sammankoppla 
egen erfarenhet i 

rollen som PS

Överblick av 
samhället och 

tilltänkta 
verksamheter för 

PS

Ge en grund i 
olika 

funktionssätt



Vecka 2

• Redovisning av hemuppgift
• Din egen historia
• Exempel från yrkesverksamma PS
• Praktisk info och jag som medarbetare
• Återhämtning
• Verktyg för återhämtning
• Lågaffektivt bemötande
• Rollspel- svåra situationer
• Etik café

Upplägg PS-utbildningen



Vecka 2
Personligt/privat

I rollen som PS

Att vara anställd 
som PS

Stöd och verktyg i 
återhämtning för PS

Att alla PS har börjat roll-spela 
i rollen som PS

Att se 
möjligheter

Svåra/känsliga 
situationer hur gör 

man som PS



Upplägg PS-utbildningen
Vecka 3

• Redovisning av 
hemuppgift

• Rollspel-PS i arbete
• Suicidprevention
• Psykiatrins historia
• Coachande arbetssätt
• Sammanfattning
• Fördjupningspass
• Coachande arbetssätt
• Föreningsdag
• Sammanfattning
• Kursavslutning



Vecka 3
Psykisk ohälsa i ett 

historiskt 
perspektiv

Träna på PS-rollen

Knyta ihop säcken

Verktyg för att tala med 
någon som inte vill leva

Förankra PS-rollen, 
stödfunktion inte 

behandlare

Skapa relationer 
mellan PS och 

föreningar



Bemötande och förhållningssätt 
av deltagarna i ps-utbildningen utifrån rollen som 

kursledare



Hur förhåller vi oss som kursledare till (bikupa)

 Deltagare som tar över utbildningen

 Deltagare som inte säger något

 Deltagare som berättar för mycket 

 Deltagare som inte vill delta under vissa kursmoment

 Deltagare som känslomässigt krackelerar under utbildningen

 Deltagare som inte delar med sig av sina erfarenheter

 Deltagare som ifrågasätter

 Deltagare som har svårt att se sina begränsningar



Samordning, handledning, avtal och ekonomi



Arbetsroller inom PS!

Definiera vilka behov/arbetsuppgifter som behöver fyllas, av handledare, utbildningsansvarig och 
samordnare. Vem som gör vad kan se olika ut.

 Utbildningsansvarig

 Samordnare 

 Handledare



Arbetsuppgifter för samordnaren 

• Uppföljningen av kursdeltagarna/peer supportrarna – både de som får 
anställning och de som inväntar anställning. Det handlar om att 
anordna återträffar, fortbildningar med mera.  

• Matchningen av peer supportrar mot de aktuella verksamheterna.

• Metodstöd för handledaren och för verksamheter som anställt peer 
supportrar.



• Samarbetet med verksamheter där peer supportrar arbetar.  

• Bevakning av modelltrogenheten hos peer supportrar i arbete samt 
hos verksamheter som anställt peer supportrar. 

• Sammanställning av information om hur arbetsprocessen utvecklas 
och rapportering av detta centralt så att metoden kontinuerligt kan 
utvecklas. 

Arbetsuppgifter för samordnaren fortsättning 



Metoder för handledning 



• Datum:
• Peer supporter/supportrar:
• Vad gör peer supportern i sitt arbete?
• Vad funkar bra i arbetet?
• Vad funkar mindre bra i arbetet?
• Vad finns det för frågetecken eller funderingar?
• Hur är relationen till personalen?
• Hur är relationen till patienterna/brukarna?
• Något övrigt som kommit upp som du finner speciellt?
• Finns det några bra citat från handledningen?

Mall för handledning 

Vad behövs följas upp?



Vad pratar vi om

• Vilka känslor väcks hos mig

• Praktiska problem. Tillexempel arbetstider, vem ska jag kontakta etc.

• Vilka metoder och verktyg kan jag använda

• Hur ska jag förankra mitt arbete hos de andra som arbetar där

• Hur påverkar arbetet mitt privatliv och vise versa



Vad har krävt uppfinningsrikedom

• När peer supportern inte haft förmåga att anpassa sig till en arbetsplats, peer supportern har 
tagit vanliga förklaringar om vad som gäller på arbetsplatsen som kränkande personliga 
påhopp.

• Familjekriser för peer supportern.

• Kollegorna till peer supportern har inte förstått peer supporterns arbetsroll.

• Återkommande starka känsloyttringar från peer supportern på arbetsplatsen som påverkat 
brukare och personal.

• Prata om stigmatisering och självstigmatisering med kollegor som redan kan ”allt” om ämnet.



• Peer supportern har kommit på en lösning på ett problem efter att vi 
haft handledning.

• Jag ser att peer supportern blir gladare och mer självsäker ju längre de 
jobbar.

• Vi skrattar tillsammans.
• En tanke som jag provar om den kan ändra något för peer supportern 

funkar och leder framåt.
• Peer supportern provar tankar som vi resonerar kring.

Vad är kul



Är det svårt?
• Nej

• Oftast inte

• Häng med i samtalet

• Sammanfatta

• Låt alla komma till tals

• Om någon kommer med ett antagande som uppenbart inte stämmer, fråga varför 
personen tänker så och var inte rädd att säga att det inte är så om det skapar mer 
självsäkerhet och trygghet hos peer supporern.

• Utmana invanda tankegångar på ett respektfullt sätt.



Implementering av peer support i kommun och region



Förutsättningar och avtal

• Brukarrörelsen måste ges ekonomiska förutsättningar att organisera sig
• Ett avtal som omfattar ekonomi och ansvarsuppdelning
• Brukarrörelsen ska äga rätten till grund- och fortbildningar för peerar och 

personal
• Brukarrörelsen ansvarar och ersätts för själverfaren handledare
• Verksamheten ansvarar för sin del av co-production, teamansvarig, 

utbildningssamordnare, uppföljningsansvarig



Vad har vi för erfarenheter, hur ser våra förutsättningar ut, vad har vi 
för behov för att lyckas med implementering av peer support.

Hur ser det ut hos er?



Gruppövning

Diskutera och försök komma på lösningar på det 
som hindrar/försvårar



Utbildning för verksamheter och brukarorganisationer



Vid möte med verksamheten
Dessa saker kan vara bra att stämma av med chefen/cheferna vid

uppstarten av peer support (i olika omgångar):

Hur ser verksamheten ut - Var 
ligger den, hur ser 

målgruppen ut, hur många 
anställda finns där etc.

Hur mycket peer supportrarna 
kommer att arbeta

Uppdelningen 
arbetsplatsansvar/arbetsgivar

ansvar 

När i tid är det aktuellt för 
anställning? Peer supporterns lön



Utbildning för verksamheten

Verksamheterna som ska anställa peer supportrar erbjuds tre 
introduktionstillfällen där peer supporten inte medverkar. 

Alla verksamheter känner inte att de behöver tre 
introduktionstillfällen, utan nöjer sig med två. 

Vanligtvis får man 1 timme till förfogande.



Utbildning för verksamheten
Vad som bör ingå under det första tillfället:

NSPH och 
brukarrörelsen

Vad peer support är 
och vad det innebär

Berätta om vad som 
krävs för att bli 

antagen till 
utbildningen

Projektet Fråga om någon kan 
tänka sig att ha rollen 

som kontaktperson

Samverkan mellan 
verksamhet och 

brukarorganisationer
(uppföljning, 
metodstöd)

Arbetsuppgifter -
övergripande

Forskning och 
utvärdering



Utbildning för verksamheten
Vad som bör ingå under det andra (och tredje) introduktionstillfället: 

Börja med att stämma 
av med gruppen om de 
varit med vid tidigare 
utbildningstillfällen.

Gå igenom 
arbetsuppgifterna igen, 

denna gången mer 
djupgående

Kort repetition

Gå igenom och 
diskutera matrisen för 

vad peer supporten 
ska/inte ska göra

Erfarenheter av psykisk 
ohälsa på arbetsplatsen

Fråga vilka tillfällen och 
forum som används för 

kommunikation

Betona vikten av en 
ordentlig introduktionTeamintegrering



• Hur tycker ni att det fungerar?

• Har ni sett någon förändring i verksamheten?

• Finns det saker som inte fungerar?

• Vad skulle vi kunna gjort annorlunda?

Uppföljningsmöte
När peer supportrarna har arbetat i verksamheterna ett tag är det läge att ha ett uppföljningsmöte med 

personalen. På detta möte medverkar inte peer supporten.

Här är det viktigt att poängtera att vi vill ta del av alla tankar och 
funderingar, framförallt negativ kritik. Syftet är att förbättra 

implementeringen och det går enbart att göra om vi blir informerade om 
problem som uppstår. 



Samverkan Peer supportern/brukarorganisationerna 
I brukarrörelsen får Peer supporten sin grundutbildning, vidareutbildning, 

handledning och återför sina erfarenheter.

1. För att värna om ett tydligt brukarperspektiv 2. För att fungera som kollegialt stöd

4. För att bibehålla sin unika yrkesroll 3. För att utveckla arbetsplatsen

6. För att utveckla modellen5. För att utveckla brukarrörelsens intressepolitiska arbete
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