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Peer-Støtte i Region Hovedstaden 

Erfaringer, der gør en forskel 
 

Bro til hverdagslivet - 
Frivillig ulønnet peer-støtte i Rudersdal 
’Bro til hverdagslivet’ skal fremme et godt hverdagsliv for mennesker med psykiske vanskeligheder, ved at 

etablere et korps af frivillige i Rudersdal, bestående af mennesker, der har levede erfaringer med psykiske 

vanskeligheder og er kommet sig.  

De frivillige skal tilbyde støtte og følgeskab i hverdagen til borgere med psykiske vanskeligheder. Borgerne 

skal bo i Rudersdal området og ønske bedre kontakt til f. eks. sociale netværk og aktiviteter inden for 

kultur, idræt, uddannelse eller arbejde. Derudover skal der være et fast cafe-arrangement med sociale 

aktiviteter og temaer omkring recovery. 

Denne form for støtte mellem mennesker, der deler livserfaringer, kaldes peer-støtte, og skal understøtte 

recovery-processer og forbedre livsmuligheder for både modtager og giver af støtten.  

Frivilligkoordinator 

Der ansættes på deltid en frivilligkoordinator, som vil have ansvaret for at rekruttere frivillige og borgere 

samt løbende sikre at de frivillige kan tilbyde støtte og følgeskab på en hensigtsmæssig måde. Det er også 

koordinatorens opgave, at sikre information om muligheden for at få følgeskab, samt at gennemføre café-

arrangementerne. 

Frivilligkoordinatoren ansættes i satspuljeprojektet ”Peer-støtte i Region Hovedstaden,” og skal tilbringe 

hovedparten af sin arbejdstid i Rudersdal området. Resten af arbejdstiden ligger hos projektkontoret, hvor 

også ledelsesansvaret er placeret. Ligeledes er de frivillige som udgangspunkt tilknyttet projektkontoret. 

Hvem står bag 

”Bro til hverdagslivet” iværksættes og drives af projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden,” der er et 

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

Helsingør Kommune, Psykiatriforeningernes Fællesråd og Det Sociale Netværk. 

Partnerne ønsker ”Bro til hverdagslivet” iværksat for at afprøve frivillig ulønnet peer-støtte. Denne peer-to-

peer indsats skal supplere partnerskabets afprøvning af lønnet peer-støtte, og bygge på de muligheder og 

rammer, der ligger i det frivillige arbejde. Partnerskabet ønsker at ”Bro til hverdagslivet,” så vidt muligt 

bygger på samskabelse mellem frivillige foreninger, lokalsamfund, kommune og region. 

Projektet finansieres af midler fra satspuljeaftalen i 2014. Foreningen Det Sociale Netværk huser 

sekretariatet.  

Se mere på www.peerstøtte.dk 

Tidsplan og økonomi 

Udgifter til koordinator og aktiviteter i ”Bro til hverdagslivet” finansieres af projekt ”Peer-støtte i Region 

Hovedstaden.” 

Der er ikke budgetteret med udgifter for de lokale samarbejdspartnere. 
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2016 2017 

August September Oktober November December Januar Efterfølgende 
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Færdig 
aktivitetsplan 
og evaluerings-
skemaer 
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øder og 
opsøgende 
arbejde 

Rekruttere 
frivillige og 
borgere 

Understøtte 
lokal 
udbredelse og 
forankring 

Opstart af 
caféaktiviteter 

Uddannelse af 
frivillige 

Matchning 
mellem frivillige 
og borgere 

Supervision og 
sociale 
arrangementer 

Jf. godkendt 
aktivitetsplan 

 
Målgruppe 

Hvem kan modtage peer-støtte: 

 Tilbuddet om følgeskab gives til borgere over 18 år med psykiske vanskeligheder, der bor i 

Rudersdal området. 

 Borgerne kan modtage tilbud fra de psykosociale indsatser, være i kontakt med jobcenteret, 

modtage psykiatrisk behandling eller være uden tilknytning til indsatserne. 

 Borgeren skal selv ønske, at modtage peer-støtte. 

 Der er ingen afgrænsning i fht. særlige problematikker, alder, boform m.m. 

Hvem kan give frivillig ulønnet peer-støtte: 

 Borgere, der har haft en psykisk lidelse og som er kommet sig i tilstrækkelig grad, til at kunne 

varetage opgaven som frivillig, og som primært er fra lokalområdet Rudersdal. 

 Der tilsigtes så vidt muligt en forskelligartet gruppe frivillige, med en bred repræsentation af bl.a. 

alder, køn og erfaringskompetencer. 

Målsætninger 

For modtagere af peer-støtte, skal ”Bro til hverdagslivet” bidrage til: 

 at den enkelte arbejder med at erhverve indsigt i egen livssituation, samt at der skabes rum til at 

overveje egne håb, værdier og drømme (håb). 

 at styrke den psykisk sårbares muligheder for at mestre hverdagen og sætte den enkelte i stand til 

at arbejde aktivt for at komme sig og få et godt hverdagsliv (muligheder). 

 at styrke den enkeltes muligheder for at definere personlige målsætninger samt kortlægge egne 

ressourcer (selvbestemmeslse). 

For givere af peer-støtte, skal ”bro til hverdagslivet” bidrage til at: 

 uddanne og støtte psykisk sårbare til at kunne anvende deres erfaringsekspertise i dialog med 

andre herunder i brug af konkrete metoder, der er udviklet af tidligere patienter og pårørende i 

samarbejde med medarbejdere  

 styrke, at den enkelte med erfaring med psykisk sårbarhed fortsat udvikler sig ud fra egne ønsker 

og opøver sine kompetencer overfor krav i forbindelse med beskæftigelses orienterede rutiner i 

hverdagen 
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 fremme egen recovery, afklarethed og mestring af rollen som erfaringskompetent med psykisk 

sårbarhed.  

Organisatoriske forudsætninger for succes 

Partnerskabet er enige om, at rekrutteringen af frivillige bygger på, at den enkelte frivillige melder sig, 

således at partnerne ikke er forpligtede til at byde ind med frivillige. 

Alle aktiviteter skal have fokus på, at skabe en lokal forankring af både aktiviteter, frivillige og 

samarbejdsaftaler. Det er derfor afgørende for tillægsmodellens succes, at der skabes en lokal platform i 

Rudersdal fra begyndelsen. 

Lokalt skal relevante medarbejdere i Rudersdal Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri være 

informeret om start af ”Bro til hverdagslivet,” samt de løbende aktiviteter. De medarbejdergrupper, der må 

forventes at ønske at henvise til peer-støtten, skal have særligt grundigt kendskab til mulighederne og 

fremgangsmåde.  

Lokale samarbejdspartnere, foreninger m.m. skal være orienteret om tilbuddet. Såfremt der tilbydes 

følgeskab til en samarbejdspartner/forening, skal det ske ud fra forudgående aftale med den pågældende 

aktivitet. Ved offentlige steder som biblioteker, svømmehaller m.m. er dette ikke nødvendigt. 

Koordinatoren skal arbejde for en lokal forankring, konkret ved at være lokalt tilstede i Rudersdal området i 

hovedparten af sin arbejdstid.  

Koordinatoren skal organisere og gennemføre aktiviteter vedr.: 

 Rekruttering og mobilisering af frivillige.  

 Rekruttere borgere, der ønsker peer-støtte og interviewe dem med henblik på matchning. 

 Udarbejde frivillige-kontrakter 

 Være tovholder for caféarrangementer. 

 Information og opsøgende arbejde  

 Ansøge om midler i samarbejde med andre. 

Arbejdsgruppe 

For at sikre den lokale forankring og løbende følge afprøvningen nedsættes en arbejdsgruppe, der skal 

samarbejde med koordinatoren, mobilisere ressourcer, følge tillægsmodellen og sparre med koordinatoren 

samt understøtte den lokale forankring. 

Arbejdsgruppen, der etableres ultimo august 2016, består af de civile partnere, bruger- og 

pårørendeforeninger fra de valgte geografiske områder samt offentlige partnere som ønsker at deltage. 

Arbejdsgruppen er selvsupplerende. 

Der er udarbejdet et kommissorium, der beskriver arbejdsgruppens opgaver nærmere. 

Fra projektkontoret leveres: 

 Opstartsaktiviteter 

 Uddannelsesforløb 

 Ledelse af koordinatoren 

Tillægsmodellen understøtter partnerskabets to eksisterende peer-støttemodeller, ved at styrke 

sammenhængen mellem indsatserne i organisationerne og civilsamfundet, og i særlig grad muliggøre 

brobygning mellem offentlige indsatser og civileaktiviteter i lokalområdet. 


