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PEER Support metoden till gagn för brukarinflytande
Agenda:
● PEER Support

○
○
●

Bakgrund, metod och brukarinflytande
Koppling till brukarrörelsen

Peer supports kanaler och arbete för brukarinflytande

○
○

Erfarenheter som verktyg

○
○
○

Klientmöten/stödsamtal kring inflytande och egenmakt

Påverkan arbetslag/kollegor lokalt tex. företräda klient kring genomförandeplan, samt ge
egenerfaret perspektiv på kollegors diskussion om genomförandeplaner
Punktinsatser så som brukarråd, husmöten, cirklar /projekt kring brukarinflytande
Övriga allmänna effekter kopplat till brukarinflytande

PEER Support
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 speglingseffekt
● En unik kompetens som kompletterar existerande kunskaper och professioner
● Ett ständigt närvarande brukarperspektiv i verksamheten
Peer support har utvecklats och implementerats i stor skala runtom i världen de senaste 50 åren
(USA 50´-60´, NL, UK, AU, NZ och Asien)
NSPH – Projekt VG, STHLM, Skåne och CEPI i nära samarbete med verksamheter i regionerna och
STHLM stad sedan 2017. I dag arbetar 56 personer som peer supporter i sju regioner i Sverige inom
psykiatri och socialpsykiatri
● Goda resultat och kontinuerlig forskning

PEER Support
För att peer supporterna ska kunna upprätthålla sin unika yrkesroll, förutsätts att de har ett nära
samarbete med brukarrörelsen. Här får de sin grundutbildning/certifiering, vidareutbildning,
metodstöd, verktyg (egen berättelse, samtal, återhämtning och egen makt) samt har handledning
och återför sina erfarenheter.
Erfarenheterna återförs via peer supporten till brukarrörelsens organisationer och medlemmar. Vilket
ger en kunskapshöjning till brukarrörelsen om erfarenheter av vårdens tillgångar och brister.
Samlad kunskapen från peer support-verksamheter nationellt samlas in och bearbetas av
brukarrörelsen så att metoden, utbildningen och arbetsuppgifterna utvecklas kontinuerligt.
● Metodstöd och implementation i verksamheter (utbildning etc)

Brukarrörelsen sprider kunskap ut i samhället. Erfarenheter och kunskaper som görs i det
dagliga arbetet kommuniceras ut för att förbättra attityder, arbetssätt och graden av inflytande.
Mål att peer support – blir en naturlig del vid insatser vid psykisk ohälsa

Erfarenheter som verktyg
●

Talar öppet om erfarenheter för minskad skam och mer
trygghet genom att visa att ok att tala om egen ohälsa

●

Ger ingång till diskussioner och inspiration kring
hanteringsstrategier av problem som paranoia eller deppiga
tankar

●

Ger en rollmodell ang att det går att vända jobbiga
erfarenheter till något bättre: man kan bli en förebild eller ett
hopp i skildring av vändpunkt och hantering av erfarenheter

Peer supports kanaler och arbete för brukarinflytande
●

Påverkan arbetslag/kollegor lokalt tex. företräda klient kring genomförandeplan,
samt ge egenerfaret perspektiv på kollegors diskussion om genomförandeplaner

●

Klientmöten/stödsamtal kring inflytande och egenmakt

●

Punktinsatser så som brukarråd, husmöten, cirklar /projekt kring brukarinflytande

Övriga allmänna effekter kopplat till brukarinflytande
●
●
●
●
●

Öppenheten- ökat självförtroende och minskat stigma
Fristående- förtroliga samtal
Sammanhang och gemenskap
Jämlikare kommunikation
Förändrat vårdklimat

●

Verksamheten – generellt arbete med fokus på brukarinflytande i relationen med
arbetslaget
Återkoppling till NSPH som återför och på systemnivå

●

Tack för att ni lyssnade !
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