ESSAY: Her fortæller Karen Sandfær Norbøll om at være den første peer-medarbejder
på en arbejdsplads, om at finde kollegerne samt om de dialoger, der vokser ud af mødet
mellem levede erfaringer og den fagprofessionelle tilgang.

DET TOG TID
For nylig startede jeg som peer i Helsingør
Kommune. Med mig har jeg tre års erfaring som
peer på det socialpsykiatriske botilbud, Orion.
Undervejs har jeg lært at samarbejdet med
kollegerne kan være både udviklende og spændende for begge parter og sætte gang i mange
sunde refleksioner. Men at det også er en lang
og til tider udfordrende proces.

Af Karen Lysholm, peer i Helsingør.
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eg var den første peer, der blev ansat på bo- og rehabili
teringstilbuddet Orion i maj 2013. Ingenting var særlig
defineret. Hverken min opgave eller hvorfor man hav
de ansat en peer. Det tog
tid at skabe og sætte ord på, hvad
min stilling indebar. Indholdet
blev skabt og omskabt mange
gange hen ad vejen. Hos nogle
kolleger gav det en vis usikker
hed. Især om der var arbejdsop
gaver, jeg ikke kunne eller måtte
løse.
Efterhånden som det blev
klart, at der ikke var noget, jeg
ikke kunne varetage lige så godt
som de øvrige medarbejdere, blev
det vigtigt at gøre sig tanker om,
hvorvidt der var relationer eller opgaver, hvor det gav bed
re mening end andre at bruge mig som peer-medarbejder og
omvendt. Det krævede også, at ledelse og kolleger havde tillid
til, at jeg kunne løse opgaverne og ”gav mig plads” som en
medarbejder, der kunne byde ind med noget nyt og måske
løste nogle opgaver på en anden måde.
Det har fyldt en del at formidle til kollegerne, hvad en peer
er og kan, og hvorfor jeg overhovedet var ansat. Nogle har
været usikre, og så er det jo helt fair at bede om svar for at
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forstå. Det, der ikke er i orden, er snak i krogene om ”de der
peers”. Jeg er gået til mine kolleger, hvis jeg fornemmede eller
hørte, at de var usikre på noget omkring min faglighed eller
funktion, og jeg bad mine kolleger om at gøre det samme.
For at kunne tage de snakke krævede det, at jeg kunne sætte
ord på. Det har taget tid og er stadig en proces for mig at bli
ve bevidst om og få sat ord på, hvad jeg gør i mit arbejde som
peer. Jeg har fået meget ud af at sparre med de peer-kolleger,
jeg senere fik, men mindst lige så meget har jeg fået ud af
at tale med andre medarbejdere om, hvad de ser det at have
peerstøtte medarbejdere ansat, og lad mig slå fast, at jeg har
oplevet stor opbakning.
Der vil fortsat være brug for at tale om peer-støtte. Det gør
bestemt heller ikke noget, hvis spørgsmål fra kolleger ud
springer af nysgerrighed. De samtaler er en vej til sammen at
blive ved med at være skarpe på at arbejde med recovery og
med borgeren i centrum. Min grænse er, når en peer-medar
bejder føler, at de står alene og skal forsvare det, de laver, og
hvorfor de er ansat. For at undgå det kræver det en tydelig
ledelse, som tager ansvar for
beslutningen om at ansætte
peers og er med til at sætte ord
på over for de øvrige medarbej
dere.
Samtidig må peer-støtte
medarbejderen naturligvis have
mod til at byde ind med bud
på borgerens oplevelse og egne
erfaringer i daglig sparring, på
møder og i supervisioner.

"Det tog tid at skabe og sætte
ord på, hvad min stilling
indebar. I ndholdet blev skabt
og omskabt mange gange hen
ad vejen. Hos nogle kolleger
gav det en vis usikkerhed."

For skrøbelig?
Nogle kolleger har være
bekymrede for, om jeg var for skrøbelig til at arbejde der.
Skulle jeg passes mere på end andre medarbejdere? Jeg har
hørt sagt ”Har vi ikke bare fået en mere at passe på ud over
borgerne”? Ind imellem har det været et pres, at jeg følte,
jeg skulle bevise, at jeg godt kunne klare arbejdet og ikke
skulle tages særlige hensyn til. For mig blev det dog også et
sundt opgør med den sygerolle, jeg har haft i mange år, hvor
jeg har tænkt, at jeg var skrøbelig og skulle passes på uden
at gøre mig klart, at det måske ikke var tilfældet længere.

Naturligvis har det været vigtigt, at jeg kunne sige fra, hvis
arbejdspresset blev for stort eller en problematik med en
borger for svær, men det gælder jo alle medarbejdere.
Uprofessionelt?
Der har længe været den kultur i psykiatrien, at det var
uprofessionelt at dele sit privatliv med borgerne. Men jeg var
jo ansat til at bruge mine egne erfaringer i mit samarbejde
med borgerne. Og viste jeg ikke for meget af min sårbarhed?
Blev borgerne ikke urolige så? Jeg tænker, at når man har det
dårligt, vil man måske helst bare møde et andet menneske,
som også kan være berørt af noget. Selvom det naturligvis
ikke skal føles for borgeren somom, at de skal tage ansvar for
mig. Selv skal jeg naturligvis være bevidst om, hvad jeg deler,
men jeg oplever også, at den ”faglige kappe” kan være alt for
tyk. En del af en professionel rolle som peer er derimod for
mig at se, at man kun inddrager sine egne erfaringer, når de

rent faktisk er til gavn, og jeg er nødt til at have noget andet
at byde ind med, når mine brugererfaringer ikke er det, der
kan flytte noget. Også selvom de altid giver en resonans – et
udgangspunkt for samarbejdet med borgeren.

KAREN SANDFÆR NORBØLL

arbejder som
peer-støttemedarbejder i Helsingør Kommune på ”Broen”,
som er et afklaringstilbud for unge.
Her samarbejder hun med unge, som har brug for støtte
til at finde fodfæste i livet efter at have fået en psykiatrisk
diagnose.
Et samarbejde om at få greb om nutid og fremtid i forhold
til f.eks. uddannelse, arbejde, netværk eller det at bo i egen
lejlighed.

