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Sedan jag fick min diagnos pratar många om mina symptom och mina 

mediciner. Samtidigt fick jag höra att det var viktigt att fortsätta leva ”som 

vanligt” och inte identifiera mig med min bipolära sjukdom. Det är ju inte så lätt 

när de flesta har fokus på min sjukdom och inte längre pratar med mig om mina 

handbollsmatcher eller jobbet.

- Marcus, 20



Allmänt om Återhämtningsguiden
• Idé från Danmark.

• Två Arvsfondsprojekt.

• Togs fram av NSPH Skåne i samverkan med Region Skåne, Psykiatri och habilitering Skåne och Skånes. 
Återhämtningsguiden implementeras nu i fler regioner runt om i Sverige.

• Är ett verktyg för den som är i behov av återhämtning, som själv lever med psykisk ohälsa eller som är 
anhörig. Materialen handlar om hopp, kontroll och möjligheter och är skrivna av personer som har 
egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning. Syftar till att stärka återhämtningsperspektivet i 
vård- och omsorg och bygger på en framtagningsprocess där egenerfarna och professionella bidragit 
till innehållet, tillsammans med internationella erfarenheter och liknande material från ett flertal 
länder.

• Finns idag tre olika återhämtningsmaterial, Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård, 
Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt i såväl tryck format som mobilapplikation och
Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt.











Implementering av Återhämtningsguiden

• Arbetet påbörjades i Skåne och används nu på 25 av 26 heldygnsvårdsavdelningar. Används även 
inom öppenvård, mellanvård, dagvård och psykiatriska akutmottagningar. Avtal finns även med 
Skånes kommuner där arbete sker i en mängd verksamheter (ex. socialpsykiatri, anhörigstöd).

• Avtal finns med Region Dalarna, Region Jönköping och Region Blekinge. Där sker full implementering 
inom all heldygnsvård och öppenvård.

• Återhämtningsguiden används även i fler verksamheter runt om i landet, t.ex.:
• Kommunala verksamheter (t.ex. gruppboenden, anhörigstöd, daglig verksamhet, boendestöd)
• Primärvård
• Elevhälsa
• Föreningar
• Företagshälsovård
• Kyrkan

• Privatpersoner kan beställa hem materialen via vår hemsida



Framgångsfaktorer och erfarenheter

• Stort behov och intresse av återhämtningsinriktade metoder.

• Ger ett strukturerat arbete med återhämtning och ökade möjligheter att prata om återhämtning.

• Skapar ökade möjlighet till delaktighet, vilket ofta är viktigt för tillfrisknad.

• Underlättar kommunikation mellan brukare och personal.

• Brukare och anhöriga tar egna initiativ till att jobba med sin återhämtning.

• Kan ge stärkande samtal i gruppverksamhet.

• Uppmärksammat inom forskning. Studier om Återhämtningsguiden sker nu tillsammans med CEPI 
(Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser).



Utmaningar i implementeringen och arbetet

Genomgående för samtliga svårigheter är att vi ser stor skillnad när vi började förankring och 
implementering 2017, och arbetet idag. Tid är en viktig faktor vid implementering och att vara uthållig.

• Tidsbrist, upplevd eller reell. Kan vara svårt för personalen att hinna med att aktivt arbeta med 
patienter/brukare. Underbemanning och påverkan på personalens arbetsmiljö.

• Att hitta nya rutiner och arbetssätt.

• Stor omsättning av personal.

• Fördomar mot personer inom vissa målgrupper, t.ex. personer med psykossjukdomar.

• Krävs en flexibilitet, t.ex. anpassning hur och när materialet introduceras. Viktigt att utgå från 
individens behov och situation. Kan vara svårt att bedöma för personal.

• Personer som inte kan svenska.

• Omfattande material.



Projekt Utskrivningsguiden. www.nsphskåne.se

* Vid större implementeringsinsatser krävs avtal med NSPH Skåne.

*
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