
Ansökningsblankett - Peer support 

Datum: 

Namn: 

Adress: 

Postnr:  Stad: 

Telefon: 

E-post:

1. Skriv några rader om varför du vill gå utbildningen och sedan arbeta med peer support:

2. Skriv några rader om varför du tror att det är bra att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa

arbetar på en psykiatrisk/socialpsykiatrisk mottagning, enhet, avdelning eller kommun:

Fyll i ansökningsblanketten och maila eller posta till oss.
Mail: ansok@nsphskane.se
Postadress: NSPH Skåne, Nämndemansgatan 3, 268 34 Svalöv.



 

 

 
 

3. Skriv några rader om vem du är. Vilka styrkor ser du hos dig själv? 

Vilka kunskaper eller erfarenheter tror du kommer vara till nytta i arbetet? 
 

4. Vad har du för sysselsättning och försörjning idag? 
 

5. Var hade du kunnat tänka dig arbeta/helst arbeta? T.ex. öppenvård, slutenavdelning osv. 
 

6. Var hade du kunnat tänka dig arbeta geografiskt? T.ex. Var som i hela Skåne eller endast specifika städer. 
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