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Indledning 
Denne evaluering omhandler det samlede kompetenceudviklingsforløb for peer-støttemedarbejdere i 

Region Hovedstaden med start i november 2015 og afslutning i april 2016. Evalueringen efterfølger 

evalueringer af introduktionsforløbet i november 2015 hhv. undervisningsdagene i december 2015 og 

januar 2016. Evalueringen baserer sig primært på vurderingerne af udvalgte faktorer via spørgeskemaer 

udleveret til kursisterne på de enkelte undervisningsdage samt ved afslutningen af introduktionsforløbet og 

afslutningen af kompetenceudviklingsforløbet i april 2016. Hertil kommer undervisernes (projektkontorets) 

betragtninger vedr. undervisningens indhold.  Til sidst i dette dokument findes en oversigt over 

spørgeskemabesvarelserne for de faktorer, som er anvendt i evalueringen. 

Spørgeskemaerne har fire svarmuligheder, som alt efter spørgsmålet er formuleret på en af følgende 

måder:  

Rigtig meget/Ja, meget/Yderst tilfreds(/Rigtig meget) 

Meget/Ja, lidt/Meget tilfreds(/)  

Lidt/Nej, ikke meget/Mindre Meget tilfreds/Ingen 

Nej, slet ikke/Ikke tilfreds/Lidt/Slet ikke 

I spørgeskemaerne opfordredes kursisterne desuden til at uddybe deres svar med kommentarer. 

 

Svarmulighederne er i evalueringen omsat til talværdier på følgende måde: 

Rigtig meget/Ja, meget/Yderst tilfreds(/Rigtig meget)  2 

Meget/Ja, lidt/Meget tilfreds(/Meget) 1 

Lidt/Nej, ikke meget/Mindre tilfreds/Ingen -1 

Nej, slet ikke/Ikke tilfreds/Lidt/Slet ikke -2 

 

Disse talværdier er omsat til relative niveauer for vurdering af kvaliteten af undervisningen, jf. 

nedenstående skema: 

Interval Vurdering 

1,75 -> 2,00 Høj 

1,25 -> 1,75 Noget over middel 

0,75 -> 1,25 Over middel 

-0,75 -> 0,75 Middel 

-1,25 -> -0,75 Under middel 

-1,75 -> -1,25 Noget under middel 

-2,00 -> -1,75 Lav 
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Der fokuseres i evalueringen på følgende kategorier: 

 Rammerne for læring 

o Læringsforudsætninger 

o Fysiske rammer 

o Inddragelse 

o Gruppedannelse 

 Opnåelse af læringsmål 

Evalueringen suppleres med et afsnit om, hvad en peer-uddannelse skal indeholde. Foruden 

spørgeskemabesvarelser baseres dette afsnit på input om kompetenceudviklingsforløbet fra peer-

støttemedarbejderne i forbindelse med undervisningen d. 14. april 2016.  

For uddybning af f.eks. undervisningsindhold og læringsmål se ovennævnte evalueringer og læreplanen for 

kompetenceudviklingsforløbet for peer-støttemedarbejdere i Region Hovedstaden 2015-2016. 
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Resumé 
Det samlede gennemsnit ud fra de gennemgående faktorer, som er inddraget i denne evaluering, giver en 

vurdering af introduktionsforløbet på noget over middel. Niveauerne af tilfredshed med undervisernes 

indsats som helhed samt med dagen/undervisningsforløbet som helhed ligger ligeledes begge på noget 

over middel. 

Der blev ved afslutningen af det samlede kompetenceudviklingsforløb spurgt til betydningen af en række 

faktorer for at lykkes som peer-støttemedarbejder. Betydningen af kompetenceudviklingsforløbet blev her 

vurderet at være maksimal (2,00 på en skala fra -2,00 til 2,00)1. 

Overordnet kan det konkluderes, at rigtig meget afhænger af rammesætningen for undervisningen og, 

hvorvidt undervisere såvel som program møder kursisterne, hvor de er. Det har afgørende betydning, at 

kursisterne inddrages aktivt i undervisningen, at der er en tydelig rød tråd i undervisningen, at det 

begrundes, hvorfor vi i undervisningen gør, som vi gør, og at undervisningsindhold, resultater af 

gruppearbejde mv. og særligt vigtige pointer opsummeres og gerne udleveres på tryk. Tillige har det haft 

god effekt at introducere enkle teknikker, som er konsistente med kursisternes oplevelse af rollen som 

peer-støttemedarbejder, som opleves relevante for deres dagligdag, og som de får lejlighed til både at 

træne og mærke på egen krop. I forlængelse heraf skal det nævnes, at den øgede tydelighed omkring rollen 

som peer-støttemedarbejder er bundet op på såvel træning af konkrete værktøjer som overvejelser 

omkring rammer for og tilgange til arbejdet. Ligeledes efterspurgtes en større inddragelse af kollegaer for 

at styrke ejerskabet lokalt. 

Undervejs efterspurgtes også viden om diagnoser (herunder levede erfaringer med forskellige diagnoser), 

peer-arbejde internationalt, robusthed og flere oplæg udefra til inspiration/flere vinkler på stoffet, samt 

mulighed for deltagelse i undervisningen om både samtaleteknikker og gruppefacilitering 

Ligeledes bidrog kursisterne undervejs med indspark, herunder mindfulness og dans, som på forskellig vis 

løftede energien i rummet og optimerede dermed optimerede rammerne for læring ved at imødegå et 

behov for inddragelse af kroppen, som i højere grad kunne have været inddraget i uddannelsesplanen. 

De fysiske rammer, herunder store lyse lokaler og god forplejning var særligt de første dage en vigtig del af, 

hvordan kursisterne blev budt velkomne og skabte således indledningsvist rammen for valideringen af den 

viden og de erfaringer, de kom med. Disse rammer blev af kursisterne vurderet til at have betydning for 

den vellykkede gruppedannelse. 

I evalueringen bliver det også klart, at forudsætningerne for deltagelse er forskellige, også hvad angår 

energiniveau, og det blev således bekræftet, at fire(-fem) timer er en passende længde på 

uddannelsesdagene.  

                                                           
1 De øvrige faktorer er gruppen af peer-støttemedarbejdere (2,00), opbakning fra nærmeste leder (1,89), 

opbakning fra kollegaer (1,78), gruppesupervision (1,44) og tilbud om samtaler med psykologpraktikanter 

(0,22) 
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Afslutningsvist skal det nævnes, at kursisternes motivation, deltagelse og åbenhed om egne levede 

erfaringer kan opsummeres til en stor villighed til at sætte sig selv i spil, som var afgørende for vellykkede 

læreprocesser, og at åbenhed fra undervisernes side om egne brugererfaringer var med til at skabe en rar 

og tillidsfuld stemning i rummet. I det hele taget kan gruppens betydning for kursisterne næsten ikke 

overvurderes. I lighed med kompetenceudviklingsforløbet spiller gruppen af peers-støttemedarbejdere en 

afgørende rolle for understøttelsen af, hvad kursisterne selv betegner ’eksistensberettigelsen som peer-

støttemedarbejder’. 
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Rammerne for læring 

Læringsforudsætninger 

De antagne læringsforudsætninger viste sig i overvejende grad at stemme overens med virkeligheden hos 

kursisterne. Kursisterne udviste en passende distance til egne levede erfaringer (herunder afklarethed i sit 

forhold til eget forløb med f.eks. behandling i psykiatrien) og evne til reflekteret dialog om disse erfaringer. 

Disse viste sig at være mangeartede, hvad angår bl.a. hjælpesystemet, medicin og 

arbejdsmarkedstilknytning. Kursisterne udviste en høj grad af motivation og deltog i undervisningen med 

en stor grad af åbenhed om egne levede erfaringer såvel som i forhold til at indgå i øvelser/træning af 

færdigheder. Kursisterne demonstrerede i forbindelse med undervisningen både situationsfornemmelse og 

indfølingsevne i forhold til etableringen af tryghed og åbenhed i gruppen som forudsætning for, at de 

forskellige erfaringer kunne bringes i spil (med henblik på yderligere gruppedannelse, etablering af en 

fælles erfarings- og vidensbase og dannelse af fælles sprog). 

I to tilfælde stemte de antagne læringsforudsætninger ikke overens med virkeligheden hos kursisterne: En 

kursist valgte at opsige sin stilling, da vedkommende ikke følte sig i stand til at gennemføre en 

deltidsuddannelse, der varer 26 uger og påbegyndes efter ansættelsen (specifikt at deltage i 

undervisningen på introduktionsforløbet (fire dage i træk i to uger)). En anden kursist valgte at afbryde 

uddannelsesforløbet pga. manglende motivation. Vedkommende var også forud for uddannelsesstart ansat 

i en peer-støtterelateret funktion. 

Det store spænd i gruppen også hvad angår energiniveau, blev udtalt i forbindelse med de relativt lange 

uddannelsesdage i januar måned. Omtrent halvdelen af kursisterne gav udtryk for, at dagene var for lange.  

Herudover kan tilføjes, at der blandt kursisterne var stor åbenhed omkring egne forudsætninger, herunder 

når undervisningen ikke matchede disse. 

 

Fysiske rammer 

Region Hovedstadens Psykiatris lokaler på Strandboulevarden 96 2100 København Ø skabte gode rammer 

for undervisningen på følgende måder: 

Lokalerne er placeret på sjette sal med lys og luft og udsigt over byen, og lokalerne bar generelt præg af 

god kvalitet. Foruden generelt at skabe gode rammer for undervisning (lys, luft og plads til at tænke frit og 

til at favne mangeartede erfaringer), var rammerne indirekte var med til at bekræfte værdsættelsen af den 

enkelte peer-støttemedarbejders deltagelse i forløbet og dermed også valideringen af hans/hendes viden 

og erfaringer. Dette understøttedes også af forplejningen på introduktionskurset. 

Der var gode rammer for gruppearbejde, og stativet til ’flip-over’ viste sig at være vigtigere for deltagelse 

og formidling end Power Point-projektoren. 

Efter introduktionsforløbet foregik undervisningen i Center Nordvests lokaler på, Birkedommervej 43, 2400 

København NV. Her var der problemer med opvarmning og kaffemaskine enkelte dage, kvaliteten af 

stolene og indeklimaet generelt. Den indledningsvise validering af peer-støttemedarbejdernes deltagelse 
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og viden/erfaringer var skabt, og der var således plads til improvisation og til en humoristisk tilgang til 

udfordringer i forbindelse med de fysiske rammer.  

Der var i programmet ikke indtænkt kropslige aktiviteter i særligt omfang, men her kom flere bidrag fra 

kursisterne, som på forskellig vis løftede energien i rummet og dermed forbedrede rammerne for læring. 

 

Inddragelse 

I forbindelsen med afslutningen a f introduktionsforløbet blev kursisterne spurgt, i hvilken udstrækning, de 

havde fået viden som de kunne bruge, fra gruppen og om oplevelsen af selv at have bidraget til gruppen. 

For begge kategoriers vedkommende ligger vurderingen på noget over middel. 

For det samlede kompetenceudviklingsforløb vurderede kursisterne, at niveauet af inddragelse var højt. 

Hvad angår undervisernes evne til at engagere, var vurderingen fra kursisterne ligeledes, at niveauet var 

højt, mens vurderingen af, hvor om der var tid nok til at tale med de andre kursister, lå på niveauet over 

middel. 

Samlet set peger dette på, at der på kompetenceudviklingsforløbet blev skabt et dialogisk læringsrum, der 

understøttede erfaringskompetencer og udvekslingen af erfaringer og viden kursisterne imellem. 

Om end kursisterne efterspurgte viden og særligt konkrete værktøjer, har det været tydeligt, at der er 

foregået megen vigtig læring i udvekslingen mellem kursisterne. Dette bekræfter antagelsen om 

vigtigheden af at skabe rammer, hvor kursisterne udveksler erfaringer og opbygger en ny vidensbase. De 

bedste rammer for læring skabtes således, når kursisternes egne erfaringer og mangfoldige forståelser af 

psykiske vanskeligheder og recovery bragtes i spil. 

 

Gruppedannelse 

I forbindelse med afslutningen af introduktionsforløbet blev kursisterne spurgt til en række faktorer, som 

vedrører etableringen af gruppen.  Hvad angår i hvilken udstrækning, man er kommet til at lære de andre i 

gruppen at kende, ligger vurderingen fra kursisterne på over middel. Hvad angår, i hvilken udstrækning, 

man har fået viden som man kan bruge, fra gruppen såvel som oplevelsen af at have bidraget til gruppen 

ligger vurderingen på noget over middel. I forhold til spørgsmålet om, hvor vigtig gruppen vurderes at være 

for, at man kan lykkes som peer-støttemedarbejder ligger vurderingen højt.  Dette giver en samlet 

vurdering på noget over middel i forhold til, i hvilket omfang gruppedannelsen på introduktionsforløbet var 

vellykket. 

Det at være alene i en ny funktion var den typiske ramme for kursisternes arbejde, og kombineret med, at 

kursistgruppen var veletableret, gav dette et stort behov for at erfaringsudveksle kursisterne imellem. Hvor 

dette ikke var indtænkt i programmet for de enkelte uddannelsesdage, resulterede det i manglende fokus 

og tidsplaner, der skred. Når der blev givet plads til gruppen, resulterede det omvendt i stort engagement 

og dynamik, som prægede resten af undervisningsdagen. 

Den vellykkede gruppedannelse, som fandt sted på introduktionsforløbet, blev i løbet af det videre 

kompetenceudviklingsforløb styrket, således at der ved forløbets afslutning kan tales om et veletableret 
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peer-fagligt praksisfællesskab, hvor kursisterne henter inspiration og sparring såvel som finder opbakning 

til, hvad de selv benævner deres eksistensberettigelse på arbejdspladsen. Ved afslutningen af det samlede 

kompetenceudviklingsforløb blev kursisterne spurgt til betydningen af gruppen af peer-støttemedarbejdere 

for at lykkes som peer-støttemedarbejder.2 Gruppen af peer-støttemedarbejdere blev vurderet til at have 

maksimal betydning for at lykkes som peer-støttemedarbejder (2,00 på en skala fra -2,00 til 2,00). 

 

  

                                                           
2 Der blev ligeledes spurgt til betydningen af kompetenceudviklingsforløbet (2,00), opbakning fra nærmeste 

leder (1,89), opbakning fra kollegaer (1,78), gruppesupervisionen (1,44) og tilbud om samtaler med 

psykologpraktikanter (0,22) 
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Opnåelse af læringsmål/Vurdering 
Hvad angår niveauet af ny og brugbar viden, ligger gennemsnittet for alle undervisningsdage på over 

middel. Med til denne vurdering hører, at der blandt kursisterne i forvejen var en del viden om f.eks. 

samtaleteknikker. Niveauet for at have fået øvet sig ligger på middel, mens vurderingen af, hvorvidt det er 

blevet tydeligere, hvordan man kan varetage opgaven som peer-støttemedarbejder, ligger på noget over 

middel. 

I forbindelse med afslutningen af kompetenceudviklingsforløbet blev kursisterne bedt om at vurdere, hvor 

godt de følte sig rustede i forhold til de forskellige kompetencemål for forløbet. 

For følgende kompetencemål vurderedes niveauet at ligge på middel: 

 At bruge din viden om, hvordan systemet fungerer der, hvor du er ansat, til at støtte borgerne i at 

udvider deres handlemuligheder 

 At bruge din viden om civilsamfundet til at støtte borgerne i at udvider deres handlemuligheder 

For følgende kompetencemål vurderedes niveauet at være over middel: 

 At indgå i samarbejdet med kollager på baggrund af din peer-faglighed 

 At indgå i samarbejdet på tværs af tilbud på baggrund af din peer-faglighed 

 At bruge livshistoriefortællinger sammen med borgerne 

 At bruge din viden om, hvordan systemet fungerer der, hvor du er ansat, til at reflektere sammen 

med kollegaer og evt. samarbejdspartnere over, hvordan man kan arbejde recovery-orienteret 

 At indgå aktivt i det kollegiale fællesskab på tværs af fagligheder med udgangspunkt i dit peer-

faglige perspektiv 

For følgende kompetencemål vurderedes niveauet at være noget over middel: 

 At bruge den fælles base af viden, som du har været med til at opbygget på uddannelsen, i dit 

arbejde som peer-støttemedarbejder 

 At etablere en god og tillidsfuld en-til-en-kontakt, hvor der er fokus på samarbejde omkring 

recovery-understøttende aktiviteter/samtale / etablere og udvikle grupper med fokus recovery-

understøttende aktiviteter/samtale 

For følgende kompetencemål vurderedes niveauet at være højt: 

 At tage udgangspunkt i borgernes ønsker og holdninger og derfra bringe dine erfaringer i spil, når 

dette giver mening 

Med vurderinger på ’noget over middel’/’højt’ føler peer-støttemedarbejderne sig således godt rustede, 

hvad angår kernefunktionen: At yde recovery-understøttende peer-støtte med udgangspunkt i borgerens 

ønsker og holdninger på baggrund af egne erfaringer og den fælles vidensbase fra uddannelsen. 
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Hvad skal en peer-uddannelse indeholde? 
Følgende baserer sig på udmeldinger fra kursisterne i forbindelse med undervisningen d. 14. april 2016. 

Oversigten skal ses som et supplement til evalueringen. 

 Om peer-arbejdet – lokalt og internationalt 

  Hvad er ’peer-faglighed/peer-kompetencer? 

 Om de to spor (som nødvendigvis må være to spor): ’Papyrus-rullen’ vs. virkeligheden, herunder et 

billede af, hvordan en typisk arbejdsdag ser ud: Forbrug af tid, prioriteringer, evt. problemer 

 Hvad kan jeg forvente?: Syg igen? Hvordan arbejder andre? Hvad taler man om?  

 Forhandlingsmuligheder: Hvilke krav kan jeg gøre gældende over for dem, der har ansat mig? 

Hvilke kampe skal tages/hvilke kan vindes? ( Inkl. vigtigheden af tidlig italesættelse. 

 Forandringsprocesser særligt ift. personalegruppen 

 Inddragelse af kollegaer  

 Hvordan man passer på sig selv, herunder 3-modellen og relationen til kollegaer 

 Om sygdomme i psykiatrien (herunder levede erfaringer men forskellige diagnosegrupper og f.eks. 

angsthåndtering)  

 Flere metoder/variation af værktøjer (’light’-’medium’-’heavy’) 

 Værkøjer/metoder: 

o Guide til et godt hverdagsliv 

o Hvordan foregår en gruppe? 

o Livshistoriefortællinger 

o Robusthed – lær det 

o 3 p-modellen 

o Mulighed for at lære om både gruppe- og individuelt forløb 

 Tid til at skabe et fællesskab og fælles faglighed med peer-kollegaer (imødegåelse af et ellers 

ensomt job) 

 Gode fysiske rammer og god forplejning 

 Man skal helt sikkert starte på uddannelsen og derefter på jobbet 
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Spørgeskemabesvarelser 
Udvalgte besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursisterne i perioden 3. november 2015- 29. april 

2016: 

 I 
hvilken 
udstræ
kning 
har du 
fået ny 
og 
brugba
r 
viden? 

I 
hvilken 
udstræ
kning 
fik du 
øvet 
dig? 

Opleve
de du, 
at der 
blev 
lyttet 
til dine 
erfarin
ger og 
input? 

Har vi 
som 
undervi
sere 
formåe
t at 
holde 
dig 
engage
ret? 

Føler 
du dig 
klædt 
på til at 
lave en 
god 
worksh
op? 

Oplever du, 
at det er 
blevet 
tydeligere 
for dig, 
hvordan du 
kan 
varetage 
opgaven 
som peer-
støttemedar
bejder? 

Var der 
tid nok, 
til at 
tale 
med de 
andre 
peers? 

Hvor 
tilfreds er 
du med 
undervis
ernes 
indsats 
som 
helhed? 

Hvor 
tilfreds 
er du 
med 
dagen/u
ndervisni
ngsforlø
bet som 
helhed? 

3. november 
2015 

0,35 0,27 1,91 1,91 - 1,36 0,55 1,45 1,27 

4. november 
2015 

1,00 0,89 1,72 1,82 - 1,18 1,55 1,64 1,64 

9. november 
2015 

0,43 0,15 1,64 1,9 - 1,18 1,27 1,64 1,73 

10. november 
2015 

0,58 0,67 1,90 1,70 - 1,60 1,00 1,20 1,40 

11. november 
2015 

1,44 1,19 2,00 1,81 - 1,44 1,63 1,63 1,81 

12. november 
2015 

1,44 -0,18 1,89 1,56 - 1,33 1,33 1,44 1,22 

9. december 
2015 

0,70 0,85 1,94 1,78 - 0,78 1,00 1,56 1,44 

10. december 
2015 

0,87 0,92 1,89 1,56 - 1,83 1,11 1,44 1,44 

6. januar 2015 1,16 0,67 2,00 1,78  -  1,33 1,72 1,56 1,56 

7. januar 2016 1,13 0,69 2,00 1,75  -  1,00 1,50 1,50 1,25 

7. januar 2016 0,54 0,72 2,00 1,8  -  1,20 0,80 1,80 1,80 

27. januar 2016 0,88 0,8 1,71 1,07  -  1,14 -1,14 1,00 0,71 

29. januar 2016 1,13 0,93 2,00 2,00  -  1,33 1,67  -   -  

29. januar 2016 1,93 0,50 2,00 1,67  -  1,67 0,67  -   -  

29. januar 2016  0,72 0,28 1,83 1,83 0,83 1,00 0,83 1,67 1,33 

10. marts 2016 0,14 0,36 2,00 1,86 - 0,93 0,86 1,43 1,5 

14. april 2016 0,84 0,52 2,00 1,75 - 1,00 1,63 1,75 1,5625 

 15,28 10,22 32,43 29,54 0,83 21,30 17,97 22,71 21,67 

Gennemsnit 0,90 0,60 1,91 1,74  1,25 1,06 1,34 1,27 

          

2. nov. 2015 - 
29.april 2016 

- - 1,78 2,00 - 1,78 1,11 1,89 1,89 

   3,69 3,74  3,03 2,17 3,23 3,16 

Gennemsnit 0,90 0,60 1,84 1,87 0,83 1,52 1,08 1,61 1,58 
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Peer-Støtte i Region Hovedstaden 

Erfaringer, der gør en forskel 
 

Opnåelse af læringsmål (kompetencemål) – Besvarelser fra spørgeskema udleveret til kursisterne ved 

afslutning af kompetenceudviklingsforløbet (d. 29. april 2016): 

I hvilken udstrækning føler du dig rustet til… 

at tage 
udgan
gspunk
t i 
borger
nes 
ønsker 
og 
holdni
nger 
og 
derfra 
bringe 
dine 
erfarin
ger i 
spil, 
når 
dette 
giver 
menin
g? 

at 
indgå i 
samarb
ejdet 
med 
kollage
r på 
baggru
nd af 
din 
peer-
fagligh
ed? 

at 
indgå i 
samarb
ejdet 
på 
tværs 
af 
tilbud 
på 
baggru
nd af 
din 
peer-
fagligh
ed? 

at bruge 
den 
fælles 
base af 
viden, 
som du 
har 
været 
med til at 
opbygget 
på 
uddannel
sen, i dit 
arbejde 
som 
peer-
støtteme
darbejde
r? 

at bruge 
livshistori
efortælli
nger 
sammen 
med 
borgerne
? 

at etablere 
en god og 
tillidsfuld 
en-til-en-
kontakt, 
hvor der er 
fokus på 
samarbejd
e omkring 
recovery-
understøtt
ende 
aktiviteter/
samtale / 
etablere 
og udvikle 
grupper 
med fokus 
recovery-
understøtt
ende 
aktiviteter/
samtale? 

at bruge 
din viden 
om, 
hvordan 
systemet 
fungerer 
der, hvor 
du er 
ansat, til 
at støtte 
borgerne 
i at 
udvider 
deres 
handlem
uligheder
? 

at bruge 
din viden 
om 
civilsamf
undet til 
at støtte 
borgerne 
i at 
udvider 
deres 
handlem
uligheder
? 

at bruge 
din viden 
om, 
hvordan 
systemet 
fungerer 
der, hvor 
du er 
ansat, til 
at 
reflektere 
sammen 
med 
kollegaer 
og evt. 
samarbejd
spartnere 
over, 
hvordan 
man kan 
arbejde 
recovery-
orienteret? 

at indgå 
aktivt i 
det 
kollegiale 
fællesska
b på 
tværs af 
faglighed
er med 
udgangs
punkt i 
dit peer-
faglige 
perspekti
v? 

 
1,78 

 
1,11 

 
0,89 

 
1,56 

 
1,11 

 
1,33 

 
0,67 

 
0,56 

 
0,78 

 
1,11 
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Peer-Støtte i Region Hovedstaden 

Erfaringer, der gør en forskel 
 

Faktorer med betydning for det at lykkes som peer-støttemedarbejder – Besvarelser fra spørgeskema 

udleveret til kursisterne ved afslutning af kompetenceudviklingsforløbet (d. 29. april 2016): 

 

Gruppedannelse – Besvarelser fra spørgeskema udleveret til kursisterne ved afslutning af 

introduktionsforløbet (d. 12. november 2015): 

I hvilken 
udstrækning er 
du kommet til 
at lære de 
andre i 
gruppen at 
kende? 

I hvilken 
udstrækning 
har du fået 
viden som du 
kan bruge, fra 
gruppen?  

I hvilken 
udstrækning 
har du 
oplevet at 
bidrage med 
noget til 
gruppen? 

I hvilken udstrækning vurderer du, at gruppen er vigtig for, at du 
kan lykkes som peer-støttemedarbejder? 

1 1,58 1,33 1,75 

 

 

 

 

 

 

Hvor stor 
betydning 
vurderer du, at 
gruppen af 
peer-
støttemedarbej
dere har for, at 
du lykkes som 
peer-
støttemedarbej
der  

Hvor stor 
betydning 
vurderer du, at 
gruppesupervisi
onen har for, at 
du lykkes som 
peer-
støttemedarbejd
er  

Hvor stor 
betydning 
vurderer du, at 
tilbuddet om 
samtaler med 
psykologpraktik
anter har for, at 
du lykkes som 
peer-
støttemedarbejd
er  

Hvor stor 
betydning 
vurderer du, at 
uddannelsesforl
øbet har for, at 
du lykkes som 
peer-
støttemedarbej
der  

Hvor stor 
betydning 
vurderer du, 
at opbakning 
fra nærmeste 
leder har for, 
at du lykkes 
som peer-
støttemedarb
ejder  

Hvor stor 
betydning 
vurderer du, 
at opbakning 
fra kollegaer 
har for, at du 
lykkes som 
peer-
støttemedarb
ejder  

2,00 1,44 0,22 2,00 1,89 1,78 


