
1 
 

 

 

 

 

 

 

Om projekt peer-støtte i Region Hovedstaden 

Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne København, Helsingør og Rudersdal ansætter nu tidligere 

brugere af psykiatrien. Med udgangspunkt i egne erfaringer med at genskabe hverdagen efter en psykisk 

sygdom skal minimum 12 peer-støttemedarbejdere i de næste tre år hjælpe andre borgere med psykiske 

vanskeligheder i at komme sig.  

Det sker som en del af satspuljeprojektet ”Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for 

mennesker med psykiske lidelser” – i daglig tale kaldet Peer-støtte i Region Hovedstaden. 

Projektet skal i 2015-2018 uddanne og supervisere mennesker med erfaringskompetencer til at indgå i de 

kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykiske lidelser. I tæt samarbejde med 

ansættelsessteder og borgere skal projektet samtidig bidrage til at sikre, at peer-støtten bliver en naturlig 

del af indsatsens tilbud.  

Konkret skal projektet udvikle og implementere to modeller for peer-støtte i de kommunale psykosociale 

indsatser samt den regionale ambulante psykiatri. Dette sker med udgangspunkt i projektets formål: 

”At inddrage mennesker med erfaringskompetencer i de kommunale og regionale indsatser for 

mennesker med psykiske lidelser og derigennem understøtte recovery-processer og forbedre 

livsmuligheder for både de, der modtager peer-støtte samt de, der yder støtten.” 

 

Peer-støtte defineres som:  

”Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af 

fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder samt med livet 

som bruger af de offentlige tilbud og med recovery.” 

Kilde: Socialstyrelsen 

 

Projektet drives som et partnerskabsprojekt mellem region, kommuner og bruger- og 

pårørendeforeninger. Partnerskabet består af Region Hovedstadens Psykiatri, Rudersdal Kommune, 

Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Psykiatriforeningernes Fællesråd og Det Sociale Netværk. 

Projektet finansieres af midler fra satspuljeaftalen i 2014, hvor der til dette projekt er givet 9,3 millioner til 

at forsøge med peer-støtte i den kommunale og regionale indsats for mennesker med psykiske lidelser.  

Bevillingen løber i perioden 2015-2018, og Foreningen Det Sociale Netværk huser sekretariatet.  

 

Projektleder Klavs Serup Rasmussen – 2396 4953 - ksr@detsocialenetvaerk.dk 

   Projektmedarbejder Laura Nygaard - 3114 3760 - ln@detsocialenetvaerk.dk 
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Om peer-støtte  

En række udenlandske studier viser, at mennesker, der selv har gennemlevet psykiske vanskeligheder og 

recoveryprocesser, kan spille en unik rolle over for andre mennesker med psykiske lidelser, og dermed 

supplere den behandling og støtte de traditionelle faggrupper giver. Internationalt omtales denne form for 

støtte som peer-support (støtte fra ligesindede).  

Peer-støtte kan i særlig grad bidrag til recoveryprocessen ved at skabe håb, være rollemodel samt ved at 

dele erfaringsbaseret støtte og viden om, hvilke mestringsstrategier, der er gode at bruge i hverdagen. 

Effekten af peer-støtte til brugerne ses typisk i form af: 

 

 Øget trivsel 

 Reduktion i indlæggelsesgrad  

og varighed 

 Reduktion af misbrug 

 Styrkelse af sociale netværk 

 Oplevelse af tilhørsforhold til 

lokalsamfundet 

 Øget oplevelse af håb 

 Øget oplevelse af magt over egen 

situation 

 

Derudover har peer-støtte vist sig ofte at have en positiv effekt på dem, der selv arbejder i peer-

støttefunktioner samt for udviklingen af recovery-orienteringen i forskellige organisationer. En peer-

støttemedarbejder kan eksempelvis påvirke kulturen i en organisation i retning af større og bedre 

opmærksomhed på recovery. 

Det er først inden for de seneste godt 20 år, at peer-tankegangen for alvor er blevet udbredt til især USA, 

England og Australien. I USA var der i 2012 cirka 10.000 personer ansat, som brugte deres levede erfaringer 

fra psykiatrien til at støtte psykisk sårbare i deres recovery-proces.  

Baggrunden for projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden” 

Mennesker med psykiske lidelser bør ikke længere betragtes som kronisk syge. Dette har både regeringens 

psykiatriudvalg og senest regeringens handleplan ”Ligeværd – et nyt fokus for indsatsen for mennesker 

med psykiske lidelser” (2014) fastslået.  

Dette nye syn på psykiske lidelser har skabt behovet for et nyt samspil og samarbejde mellem de, der 

oplever psykisk sygdom, og indsatserne i region og kommuner. Målet er i højere grad at understøtte den 

enkelte psykisk sårbares håb, autonomi og muligheder for aktivt at deltage i samfundslivet.  

På denne baggrund anbefalede Regeringens Psykiatriudvalg i 2013, at Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, 

KL, Danske Regioner, og andre relevante parter at afprøve peer-to-peer i en dansk kontekst på baggrund af 

nationale og internationale erfaringer.  Satspuljepartierne besluttede i 2014 at gennem partnerskaber 

udvikle og afprøve en række modeller for brug af peer-støtte i regioner og kommuner i 2015-2018. 

Partnerskabet mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Rudersdal Kommune, Københavns Kommune, 

Helsingør Kommune, Psykiatriforeningernes Fællesråd og Det Sociale Netværk blev etableret i foråret 2015 

i samarbejde med Socialstyrelsen.  Ansættelsen og uddannelsen af peer-støttemedarbejdere blev 

gennemført i september 2015.  

Projektet skal som minimum uddanne og levere støtte til 12 peers. Partnerskabet vurderer at ca. 250 

borgere, som er tilknyttet behandlings- og/eller socialpsykiatrien, i alt vil få gavn af peer-støtten.  I 2018 



3 
 

skal projektet have udviklet og afprøvet brugbare modeller for uddannelse og ansættelse af peer-

støttemedarbejdere i kommuner og regioner.   

Projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden” er et af tre projekter på landsplan. De to andre gennemføres i 

Region Sjælland og Region Midt. Alle tre projekter følges af Socialstyrelsen med henblik på vidensopsamling 

og udbredelse af viden. Sideløbende opbygger brugerorganisationerne det landsdækkende Peer-Netværket 

Danmark. 

Hvem kan få peer-støtte? 

Tilbuddet henvender sig til borgere over 18 år med psykiske vanskeligheder, som modtager tilbud fra de 

psykosociale indsatser under kommunernes psykiatriområder, har ret til en særlig beskæftigelsesrettet 

indsats i forbindelse med udskrivelse eller som modtager ambulant psykiatrisk behandling. Borgeren skal 

selv ønske at modtage peer-støtte. 

For målgruppen gælder, at de psykiske vanskeligheder skal være den primære problematik, og at andre 

problematikker som for eksempel misbrug skal være sekundære. Det forventes, at samarbejdet med en 

peer-støttemedarbejder skal gøre en forskel for borgerne på følgende områder: 

 

 Udvikling af en positiv identitet 

 Rammesætning af problemet 

 Selvstyring af eget forløb 

 Udvikling af værdsatte sociale roller 

 Brobygning 

 

Hvem kan blive peer-støttemedarbejder? 

Alle, der har gennemlevet psykiske vanskeligheder og recoveryprocesser, har værdifulde erfaringer, der kan 

støtte andre i at komme sig.  

Der er som udgangspunkt opstillet en række kriterier for hvem, der kan arbejde som peer-

støttemedarbejder i projektet. Kriterierne fokuserer på at have relevante erfaringer med psykiske 

vanskeligheder og egen recovery. Formelle kvalifikationer er sekundære. 

 

For at kunne blive peer-støttemedarbejder skal 

man: 

 Have levet med psykiske vanskeligheder 

 Have været i gang med en recovery-proces i 

mindst et år 

 

 

 

 Være i stand til at sætte modtageren af peer-

støtten i centrum og bringe egne erfaringer i 

spil til gavn for borgeren 

 Ønske at varetage et job på mindst 15 timer om 

ugen 

De to modeller, der arbejdes ud fra 

Det er et krav til projektet, at to modeller for peer-støtte afprøves. De to modeller, partnerskabet har 

udviklet, beskriver de hovedopgaver peer-støttemedarbejderne skal varetage. Det er den enkelte 

arbejdsplads, der vælger, hvilken model peer-støttemedarbejderen skal arbejde ud fra: 
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 Individuel peer-støtte  skal styrke borgerens forudsætninger for aktivt at deltage i egen recovery-

proces, samt bidrage til at facilitere denne proces. Den individuelle peer-støtte arbejder i indsatsen 

med udgangspunkt i borgerens aktuelle ønsker og mål. Peer-støttemedarbejderen kan, såfremt 

borgeren efterspørger det, fungere som brobygger til instanser, netværk og tilbud i lokalområdet. 

 

 Peer-undervisning gennemføres som en del af eksisterende gruppeforløb i samarbejde med andre 

medarbejdere. I fællesskab kan etableres nye gruppeforløb. I samspillet med andre kan gruppeforløb 

være en måde til at forstå ens eget liv bedre – og de vilkår som betinger det. I gruppen vil man ofte også 

kunne støtte og hjælpe hinanden.  

Uddannelsen 

Uddannelsen gennemføres som en deltidsuddannelse, der er fælles for alle peer-støttemedarbejdere i 

partnerskabet. Uddannelsen varer seks måneder og påbegyndes efter ansættelse. Efter seks måneders 

uddannelse påbegyndes seks måneders erfa-forløb.  

 
 

Fokus er lagt på praksisnær holdundervisning med udgangspunkt i peer-støttemedarbejdernes egne 

ressourcer og levede erfaringer samt involvering af de tilknyttede arbejdspladser. Undervisningen 

gennemføres af projektkontoret og eksterne undervisere.  

Med udgangspunkt i bl.a. Housing First, IPS indledes uddannelsesforløbet med et kortere grundforløb. Her 

arbejder peer-støttemedarbejderne med at omsætte egne levede erfaringer til en fælles peer-faglighed. 

Introforløbet og resten af uddannelsen skal validere personlige erfaringer, introducere basale værktøjer til  

samarbejdet med borgerne og danne basis for et fællesskab blandt peer-støttemedarbejderne. 

 

Undervisningen er tilrettelagt ud fra de didaktiske principper om mesterlære. Nielsen og Kvale (1997) 
nævner fire hovedaspekter ved mesterlæren i Mesterlærer – læring i social praksis. 

 Et praksisfællesskab – Mesterlære forgår i en social praksis, hvor værdier, færdigheder og 
kundskaber erhverves. 

 Erhvervelse af en professionel identitet – de mange ting der læres er skridt i retningen af at kunne 
mestre erhvervet, og de er byggesten i professionsidentiteten 

 At lære ved at gøre – gennem iagttagelse og imitation lærer de nødvendige færdigheder, 
kundskaber og værdier 

 Evaluering gennem praksis – evalueringen foregår i praksis gennem kontinuerligt feedback fra de 
resultater, der opnås.  (tilfredshed, kvalitet, reaktioner, resultater m.v.) 

 


