Återhämtningsguiden
Återhämtningsguiden är skriftliga material som kan fungera som verktyg för den som mår
psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning. Den som i sin yrkesroll möter målgruppen kan
använda Återhämtningsguiden som ett stöd i arbetet.
Materialen är skrivna av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och bygger på en
framtagningsprocess bestående av egenerfarna, anhöriga, professionella, forskare med flera.
Det finns idag tre material; Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt, Återhämtningsguiden för dig inom heldygnsvård och Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt.
Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt riktar sig till den som mår dåligt
och har behov av återhämtning. Den är uppdelad i fyra kapitel och innehåller
bland annat berättelser om återhämtning, vart en kan söka stöd samt verktyg
som ger möjlighet till reflektion kring vad en kan göra för att må bättre.
Materialet kan användas i verksamheter som möter personer som mår dåligt,
exempelvis vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, socialpsykiatrin,
studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera.
Finns även som app på svenska och engelska.

Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård är ett verktyg för den som
är inlagd på en heldygnsvårdsavdelning och syftar till att skapa en
förståelse för nuläget och en plan för såväl återhämtning, som tiden efter
utskrivning. Materialet innehåller information som kan vara viktig vid en
inskrivning, under tiden på en avdelning, och inför en utskrivning.
Materialet används i dagsläget i Region Skåne, Region Jönköping och Region Dalarna. Vill du
implementera materialet i din region? Kontakta projektledare Jessica Andersson på
jessica@nsphskane.se eller 0732- 32 57 47

Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till
den som är anhörig. Materialet är uppdelat i fem kapitel och innehåller
bland annat berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor,
förhållningssätt och bemötande samt vart en kan söka stöd.
Materialet kan användas i verksamheter som möter anhöriga, exempelvis
av anhörigkonsulenter, inom psykiatrin, socialpsykiatrin, studenthälsan,
företagshälsovården, föreningar med flera.
Finns även som app!

Arbetet genomförs av NSPH Skåne. Finansiering
sker av Allmänna Arvsfonden, Psykiatri och
habilitering Skåne samt Skånes kommuner.
www.aterhamtningsguiden.se

