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Definitioner

• Anhörig/närstående

• Brukare/patient/klient/den sjuke/själverfarna

• Vem är anhörig?

• Psykisk ohälsa



Idéburen 
organisation/intresseorganisatio

n/ideell organisation

”Idéburen organisation är ett begrepp för att beskriva den tredje sektor som befinner 
sig mellan offentlig sektor och privat sektor, och som varken kan sägas tillhöra den 

offentliga eller den privata sektorn. ”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tredje_sektorn
https://sv.wikipedia.org/wiki/Offentlig_sektor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Privat_sektor


Idéburen organisation/Ideell förening

• Demokratisk struktur

• Medlemmarna driver

• Icke vinstdrivande

• Värdet är det som styr

• Fristående från stat/region/kommun



Uppbyggnad

• Styrelse

• Stadgar

• Medlemmar

• Årsmöte

• Verksamhetsplan



Vilka föreningar finns i landet?

• ”NSPH:s motto är att bidra till den psykiatriska vårdens 
utveckling genom att stödja patienter, brukare och anhöriga och 
främja deras inflytande på alla nivåer i samhället.”

• Attention, Autism och asbergerförbundet, Balans, Brukarföreningen, 
OCD-förbundet, Schizofreniförbundet, Frisk och fri, Fountain
House/Fontänhusen, FMN, Equal, SHEDO, Suicide zero, SPES, 
Maskrosbarn, MIND, Trygga barnen, RFHL, RSMH, ÅSS, Anhörigas 
riksförbund….

• Röda korset, Stadsmissionen, 



Exempel på stöd

• Studiecirklar, Prospect-t.ex. syskon

• Intressepolitik ”Bättre psykosvård”

• Samtalsgrupper ”Psykologledd samtalsgrupp”

• Grupper där en gör en aktivitet; gåträffar, syjunta, verkstad

• Föreläsningar (juridik, mediciner, behandling, egenerfarna)

• Stödsamtal

• Projekt



Modeller för påverkansarbete

• Brukarråd

• Intressepolitiskt arbete

• Utbildningar/studiecirklar

• Projekt

• Samverkan



Exempel på projektverksamhet som tar fram 
olika typer av material

• Återhämtningsguiden- för dig som är nära någon…(NSPH i Skåne, 
SHEDO)

• Hälsospåret för anhöriga (NSPH Stockholm)

• ”Du är inte ensam” (Projektet Trialog, Bräcke diakoni)

• Anhörigprojekt (RSMH)



Studiecirkelmaterial

• Ta mig på allvar

• Växa och må bra

• Din egenmakt

• Med starkare röst

• Din rätt

• Din egen berättelse

• Hälsospåret

• Vuxensyskon

• Diagnosspecifika studiecirklar riktade till specifika målgrupper



Anhörigprojektet

• Allmänna Arvsfonden

• NSPH projektägare

• Vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa



”Vem hjälper dem som hjälper”



Handboken för 
anhörigkonsulenter



Folder riktad till anhöriga



Studiecirkel i uttryckande 
konst



Kampanjen ”vem hjälper den 
som hjälper”

Över 500 000 visningar



Film riktad till vårdpersonal 



Upprop för bättre anhörigstöd

• 5000 namnunderskrifter

• Manifestation på Mynttorget i Stockholm

• Inbjuden Socialminister



Länkar

• https://nsph.se/

•
https://nsph.se/publikationer/utbildningsmaterial/ (länk till olika 
studiecirkelmaterial)

•
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-
psykisk-halsa-i-
kristid/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_conten
t=&utm_campaign=Nyhetsbrev+april+2020

• http://anhoriga.se/stod-och-kunskap/coronaviruset-och-anhoriga/hit-kan-du-
vanda-dig-om-du-vill-prata-och-fa-rad/

https://nsph.se/
https://nsph.se/publikationer/utbildningsmaterial/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Nyhetsbrev+april+2020
http://anhoriga.se/stod-och-kunskap/coronaviruset-och-anhoriga/hit-kan-du-vanda-dig-om-du-vill-prata-och-fa-rad/

