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”D

et bedste ved at være peer-støtte
medarbejder er, når jeg kan se, at der
sker noget i folk, ved at vi taler sam
men. At de måske pludselig kan se en
sammenhæng i noget, de ikke tidligere kunne se, eller at de
får mod på at gøre noget nyt i deres liv…”.
Anne Sofie stopper op og lader blikket vandre, mens hun
tænker sig om.
”Men det er også det med, at jeg kan være med til at sætte
nogle bevægelser i gang. Ringe i vandet. At jeg kan være med
til at påvirke udviklingen indenfor det her område i en ret
ning, jeg virkelig føler er rig
tig, som jeg kan stå inde for”.
Anne Sofie fortæller om
sit arbejde som peer-støtte
medarbejder. Hun er én af
12 peers, der blev ansat i
Region Hovedstaden un
der ’Projekt Peer-støtte i
Region Hovedstaden’, og
siden 
november 2015 har
hun arbejdet som peer i
Aktivitetshuset Nygård, som
ligger i naturskønne omgivelser lidt udenfor Helsingør.
Mens Anne Sofie nipper til kaffen, fortæller hun om sit
arbejde, hvor brugererfaringen er et vigtigt redskab. Vejen
ind i arbejdet som peer begyndte ved, at hun så et opslag på
nettet.
"Jeg så opslaget på Jobindex om, at man kunne få et ar
bejde, hvor det var et krav, at man havde brugererfaring. Jeg
kan huske, jeg tænkte, at det lige præcis var sådan noget, jeg
gerne ville. Jeg havde længe haft lyst til at lave socialt arbejde,
men i det her arbejde skal man også bruge sig selv og sine
egne erfaringer til at hjælpe andre, og det talte virkelig til
mig", siger Anne Sofie.
Anne Sofie Slouborg er 35 år og bor i København. Hun er
tæt på at færdiggøre en bachelor i dansk og psykologi men
mangler et kursus for at blive helt færdig.
”Jeg har været lidt tid om at gennemføre uddannelsen, så
jeg har haft en del studiejobs undervejs for at supplere SU’en,
men det var først, da jeg fik jobbet som peer, at jeg følte, at
jeg var landet et sted, hvor jeg kan bruge det, jeg måske er
bedst til,” siger Anne Sofie.

sprede ringe i vandet, som kan udvikle området i en retning,
jeg virkelig tror på. Det, synes jeg, er en kæmpe gave".
Hvad har peer-uddannelsen givet dig?
"Jeg har været meget glad for uddannelsen. Det har haft
en stor betydning at være en del af et hold, hvor man følger
undervisningen sammen med andre, der også er i gang med
at udvikle deres peer-faglighed, og som bringer en masse
forskellig livs- og erhvervserfaringer med sig. I starten kunne
det godt være lidt stressende at skulle følge undervisning
sideløbende med, at man skulle på arbejde".
"Men jeg ved ikke, om
jeg kunne forestille mig det
anderledes, for vi havde alle
rigtig meget brug for at holde
fast i hinanden, fordi der var
så stor usikkerhed o
 mkring
det med at starte op som ny
medarbejder i et helt nyt job,
hvor man på en måde skulle
skabe det hele fra bunden".
"Uddannelsen har hjulpet
mig med at forstå, hvordan
jeg kan bruge min egen erfaring i arbejdet som peer, og jeg
har fået nogle gode metoder og redskaber med på vejen, som
jeg kan bruge i mit arbejde".

"Det betyder rigtig meget,
at borgerne og jeg dele nogle af
de samme erfaringer, selvom det
ikke altid er meningsfuldt, at
jeg taler om dem".

Hvad er det bedste ved at arbejde som peer?
"Det er helt sikkert de samtaler, hvor der opstår et fortro
ligt rum ved, at man sidder der som ligeværdige samarbejds
partnere. Der hvor folk mærker at blive hørt og forstået, og
hvor det rykker ved noget i den enkelte".
"Det er også spændende at være med til personalemøder,
fordi jeg får mulighed for at påvirke udviklingen mere ge
nerelt i kraft af min anderledeshed. Jeg har på en måde altid
følt, at jeg stod lidt udenfor livet – at jeg var anderledes – og
det her job ligger i rigtig god forlængelse af det. Det, at jeg
kan få lov til at være med til at nedbryde nogle barrierer og
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Hvordan var det at starte op som peer?
"Jeg synes, det var en svær start. Det er jo altid svært at
være ny, men her var det ekstra svært, fordi det var en helt
ny funktion, og jeg selv skulle finde ud af, hvordan jeg kunne
gøre mig gældende. Ud over, at det var svært at finde ud af,
hvad jeg skulle lave, var det heller ikke så nemt at få skabt
kontakt til borgerne".
"Nygård er et aktivitetshus, hvor der foregår forskellige
gruppeaktiviteter, men meget af den støtte, borgerne modta
ger, foregår i deres eget hjem. Derfor kunne jeg i starten godt
opleve at sidde helt alene på kontoret og ikke vide, hvad jeg
skulle gøre med mig selv. I den periode brugte jeg tiden på at
forberede mit gruppe-tilbud og lave en folder, som jeg kunne
give til borgerne".
"Men efterhånden begyndte mine kolleger at invitere mig
med i nogle af de aktiviteter, der allerede var i gang. Det var
bl.a. en fitnessgruppe, en kvindegruppe samt fællesskabet
om en nyttehave, og på den måde begyndte jeg at få etableret
relationer til borgerne. En af mine kolleger har også hjul
pet mig ved at komme med forslag til, hvilke borgere, hun
mente, jeg ville kunne matches med".
Hvad laver du så i dit arbejde som peer?
"Meget af tiden er gået med at opbygge relationer til bor
gerne og at finde ud af, hvad mit peer-tilbud skal indeholde.
Nu bruger jeg det meste af min tid på at deltage i udvalgte
aktivitetsgrupper og på at køre individuelle samtaleforløb
med borgere, som har lyst til det. Samtalerne tager altid

 dgangspunkt i borgerens behov, og de kan derfor handle
u
om mange forskellige ting. Derudover har jeg startet en
litteraturgruppe op sammen med en kollega, hvor vi arbejder
med metoden ”livshistoriefortællinger” ved at tage ud
gangspunkt i litteratur som et afsæt for de mere personlige
historier.
"Derudover deltager jeg i personalemøder og team-møder,
hvor jeg bidrager med min peer-faglighed og det kendskab,
jeg har til borgerne. Én af de ting, jeg gerne vil blive bedre
til, er at skabe opmærksomhed omkring den måde, der nogle
gange tales om borgerne, men jeg synes, det kan være svært
at stille sig kritisk overfor arbejdspladsen og mine kolleger
på den måde… det er nu heller ikke noget, der fylder så
meget hos os. Min leder har fortalt, at bare det, at vi peers er
blevet ansat, har gjort noget ved det generelle sprogbrug og
omgangstonen i medarbejdergruppen".
Hvordan er samarbejdet med dine kolleger?
"Jeg er en del af et pædagogisk vejlederteam med uddan
nede socialpædagoger, og vi mødes som regel flere gange om
ugen og taler sammen. Jeg synes generelt, at samarbejdet
med mine kolleger fungerer godt, men vi kunne måske godt
snakke mere sammen, end vi gør nu. Jeg tror, det hjælper
borgerne, at vi er flere på, som samtidig ser og hører forskel
lige ting".
"Det, at jeg har en så anderledes rolle, kan dog også gøre
det lidt udfordrende at samarbejde nogle gange. For eksem
pel synes jeg, at det er svært, når nogle af borgerne åbent har
fortalt, at de føler sig mere trygge ved mig, fordi de synes, jeg
forstår dem bedre. Jeg kan godt blive nervøs over, hvad mine
kolleger tænker om det. Det skal jo ikke lyde som om, jeg er
bedre til deres arbejde".
"Mine kollegaer er jo meget stærkere rent fagligt indenfor
det socialpædagogiske arbejde, og der er jo også mange bor
gere, der hellere vil tale med dem end med mig. Men fordi jeg
selv har prøvet at komme helt ud i nogle af sindets afkroge og
har mærket smerten ved ikke at blive forstået af fagprofessio
nelle, så kan jeg jo ofte sætte mig ind i borgernes situation på
en anden måde".
Hvad betyder det, at du medbringer egne erfaringer?
"Jeg oplever, at det betyder rigtig meget, at borgerne og jeg
deler nogle af de samme erfaringer, selvom det ikke altid er
meningsfuldt, at jeg taler om dem. Jeg deler kun mine erfa
ringer, når det kan bidrage til noget, og når der er plads til
det. Det er jo ikke mig, der skal være i centrum. Men selvom
jeg måske ikke taler om mine erfaringer hele tiden, så er de
alligevel med til at skabe en ligeværdig relation".
"Mine egne erfaringer bliver ofte bare en underliggende
ting, som gør det muligt for mig at sætte mig i borgerens sted
på en anden måde, end mine kolleger måske kan. Én af de
ting, jeg selv husker fra min tid i psykiatrien, er, hvor frustre
rende det var at søge hjælp hos professionelle, som så bare
ikke forstod mig, og som endda kunne være dømmende. Der er
flere borgere, der har fortalt mig, at de synes, jeg forstår dem

bedre. Det skal ikke forstås, som om jeg forstår alt, borgerne
gennemlever, men jeg forstår visse ting bedre. Og selvom
der er nogle ting, jeg ikke forstår, så holder jeg fast i aldrig at
være dømmende overfor folk".
"Det, der hjalp mig igennem min egen recovery-proces, var
mødet med nogle forskellige gode og kloge mennesker privat
og i behandlings-regi, som hver især udgjorde en brik. Og
det er måske det største man kan håbe på som peer. At man
kan være en brik i andres recovery og give noget tilbage".
Hvad har overrasket dig mest i dit arbejde som peer?
"Det har overrasket mig, hvor meget jeg kan genkende
mig selv i borgerne. Tit ser jeg så meget af mig selv i dem
bare i en mere ekstrem udgave. Og så får jeg tanken: Hvor er
det bare alment menneskeligt, det der. Det kommer måske
bare til udtryk på en mere ekstrem måde. Selvom det ikke
burde være en overraskelse, har det alligevel været det … at
borgere, der er igennem det psykiatriske system – hvilket
jeg jo selv har været – jo bare mennesker, som har været
hårdere belastede end flertallet. De har været uheldige i livet.
Det er i hvert fald sådan, jeg oplever det. Der er selvfølgelig
også noget genetisk i spil, som - i varierende grad - gør nogle
mennesker mere sårbare, men grundlæggende er det er helt
almindelige mennesker, som har været meget uheldige i livet
og er blevet slået ud af kurs.
"Ofte bliver jeg faktisk enormt ydmyg, når jeg sidder over
for et menneske, der har oplevet langt værre ting end mig og
været meget længere nede, men som alligevel kæmper videre"
siger Anne Sofie og stiller sin kop på bordet. Kontakten med
bordet, laver små ringe i kaffen.

ANNE SOFIE SLOUBORG er 35 år og bor i København. Hun er tæt på at færdiggøre en bachelor i dansk og
psykologi, og siden november 2015 har Anne Sofie arbejdet
som peer i Aktivitetshuset Nygård i Helsingør.
Nygård henvender sig til borgere med psykiske lidelser, der
ønsker aktivitet og samvær i hverdagen.
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