
Mobil PEER Support

Det här vill vi göra – en ansökan (ll Allmänna Arvsfonden

• Anita Odell, NSPH Stockholms län
• Kjell Broström, ordförande
• Anneli Gustavsson, medförfaBare



• Hon skrevs ut från heldygnsvården med ett papper i handen
med olika telefonnummer (ofta telesvar)

• Han sitter hemma och känner inte till sina
möjligheter/rättigheter eller vågar inte

• Unga får stöd i kritiska lägen för att inte fastna i passivitet
och hopplöshet



Mobil PEER Support - ej behovsprövat – någon 
som tar din hand

Rör sig mellan olika verksamheter

Lä@llgängligt (hen kan själv söka eller bli
hänvisad)

Uppsökande verksamhet



Det här utmärker PEER Support

• Erfarenhetsbaserad kunskap: egen erfarenhet av 
psykisk ohälsa/funktionsnedsättning/missbruk
• De små detaljerna/stegen som bär - inget behov är

för litet för peerarna
• Mötet, speglingen, tiden och flexibiliteten utmärker

yrkesgruppen
• Att hamna mellan stuprör/stolar kommer alltid att 

drabba vissa



Det handlar om

• Återhämtning/nyorientering

• Motverka självstigmatisering och inge hopp/tillit

• Egenmaktsutveckling och de små stegen mot ett
självständigt liv

• Stödlinjen i PEER Support kan bli en brygga till 
Mobil PEER Support



Liknande verksamheter med viss mobilitet:

• Personliga ombud 
• Boendestödjare
• MARIKO.se



• Hur ska det fungera i praktiken? 

En mobil peer kan erbjuda:
• erbjuda stöd inför och efter utskrivning/överföring mellan olika vård-, stöd- och

servicegivare

• följa med den unga vuxna vid kontakter med olika vård- stöd- och servicegivare

• stötta den unga/unga vuxna vid kontakt med anhöriga

• stötta och motivera den unga vuxna i att hitta meningsfull
sysselsättning/utbildning/arbete

• ge tips om rutiner kring sådant som mat, sömn, motion, privatekonomi

• tipsa om patient- och brukarföreningars olika aktiviteter och andra sociala
aktiviteter som finns



• Förstudie för att klara ut
• Målgruppens ålder
• Juridiska frågor
• Hitta samverkansparter

• Förstudien fyller en viktig funktion genom att redan före
projektstart få i gång en dialog med huvudmännen

• Informera vårdgivare, socialtjänst, myndigheter mm om vad
mobila peer supportrar kan och inte kan göra

• Anpassa metoden och få det mobila momentet att fungera 
och anpassas till den unga målgruppen



Mobil PEER Support
- en väg in
- en väg ut

• Tack för din 
uppmärksamhet!


