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Johan Hoffmann, peer-støttemedarbejder i Region Hovedstaden
Foto: Jette Nielsen

 
 

 
 
 

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 vanske
ligheder samt med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery.” 

 Kilde: Socialstyrelsen
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det handler om, 

at flere kommer sig

Flere og flere arbejdspladser i social og 
behandlings psykiatrien ansætter peerstøttemed
arbejdere. En peer har selv haft psykiske vanske
ligheder, været turen igennem de offentlige tilbud 

og er kommet sig. Det er disse levede erfaringer arbejdsplad
serne efterspørger.

For mange arbejdspladser er peerstøtte dog stadig noget, 
man først lige er begyndt at drøfte eller gøre sig erfaringer med. 

I dette magasin, der udelukkende handler om peerstøtte, 
kan du læse om erfaringerne med ansættelse af peerstøt
temedarbejdere på botilbud, samværstilbud og i distrikts
psykiatrien. 
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Recovery har gjort det nødvendigt, at arbejde i en anden 
retning end den traditionelle, der er god til at definere 
problemer og opstille løsninger for dem, men som kan have 
vanskeligt ved samtidig at se håb og muligheder. 

Undersøgelser har vist, at peers i særlig grad kan bidrage 
til en recoveryproces ved at skabe håb, være rollemodel og 
dele viden om, hvad der kan være med til at skabe et godt 
hverdagsliv. Ofte har peerstøtte også en positiv effekt for 
både peers’ne selv samt for recoveryorienteringen i den 
organisation, der har peers ansat. 

Der er udfordringer, der går igen, når man ansætter peers. 
Det tager fx tid at komme i gang og opgaverne er ofte uklare 
i den første tid. Men alle erfaringer peger på, at der også er 
meget at vinde – hvis man griber det rigtigt an.

Dette magasin indeholder de nyeste erfaringer med an
sættelse af peerstøttemedarbejdere i Region Hovedstaden. 
Det udgives af satspuljeprojektet ’Peerstøtte i Region 
Hovedstaden,’ der drives i et partnerskab mellem Region 
Hovedstaden Psykiatri, Rudersdal Kommune, Københavns 
Kommune, Helsingør Kommune, Psykiatriforeningernes 
Fællesråd og Det Sociale Netværk. 

Læs mere om projektet på side 12 – og følg med på 
www.peerstøtte.dk
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”Det bedste ved at være peerstøtte
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 peerstøtte
med arbejder. Hun er én af 
12 peers, der blev ansat i 
Region Hovedstaden un
der ’Projekt Peerstøtte i 
Region Hovedstaden’, og 
siden  november 2015 har 
hun arbejdet som peer i 
Aktivitetshuset  Nygård, som 
lig ger 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.

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 

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 peerfaglighed, 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  omkring 
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". 

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 gruppetilbud 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 peertilbud skal indeholde. 
Nu bruger jeg det meste af min tid på at deltage i udvalgte 
aktivitets grupper og på at køre individuelle samtaleforløb 
med borgere, som har lyst til det. Samtalerne tager altid 

"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".

Af Gry Krath Johansen
Foto: Jette Nielsen
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 udgangspunkt i borgerens behov, og de kan derfor handle 
om mange forskellige ting. Derudover har jeg startet en 
litteratur gruppe 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 teammøder, 
hvor jeg bidrager med min peerfaglighed 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 recoveryproces, var 
mødet med nogle forskellige gode og kloge mennesker privat 
og i behandlingsregi, 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 Køben-
havn. 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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Hvad ville en peer skulle lave hos jer? 
Peerstøttemedarbejdere arbejder ud fra deres egne erfarin

ger med at komme sig og viden om, hvad der kan gøre en vigtig 
forskel i hverdagen. 

Derfor skulle man tro, at det var indlysende, hvad en peer 
laver. Men alle erfaringer viser, at det ikke er helt så simpelt 
at oversætte levede erfaringer til arbejdsopgaver. Hvis din ar
bejdsplads overvejer at ansætte peers, er forberedelse en vigtig 
del af at bringe erfaringskompetencen bedst muligt i spil.

Her kan du få konkrete råd til, hvordan din 
 arbejdsplads kommer godt i gang med peer- støtte. 
Anbefalingerne bygger på erfaringerne i  Region 
Hovedstaden med at ansætte 12 peer-støtte   -
medarbejdere i kommunale og regionale  indsatser.

· Når brugere bliver kolleger – de spørgsmål, der typisk melder sig ved ansættelsen af peer-støttemedarbejdere
· Guidelines for ansættelsessamtaler – til dig, der skal ansætte en peer-støttemedarbejder
· De første erfaringer med Peer-støtte – statusrapport fra pilotfasen i projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden”
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Når peerstøttemedarbejderen er blevet ansat, er han/hun 

meget afhængig af samarbejdet med lederen og kollegerne, da 
etablering af peerstøtte kræver adgang til borgerne, viden om 
organisationen, samarbejde omkring borgerne m.m. 

En peerstøttemedarbejder formulerer den ideelle ar
bejdsfordeling på følgende måde: ”Det er lederens ansvar 
at skabe pladsen til peerstøtten, og så er det peerstøtte
medarbejderens ansvar at indtage den plads og fylde den 
ud”. 

Samtidig er der behov for, at arbejdspladsen fastholder fo
kus på peerstøtten – for hvad var det nu, formålet var? Der 
en risiko for, at det, som erfaringskompetente medarbejdere 
kan bidrage med, enten bliver marginaliseret, fordi ledelse 
og kolleger ikke kan se værdien af det, eller udvandet, fordi 
peerstøttemedarbejderen ender med at lave det samme som 
sine kolleger.

At give peerstøtten en fast plads på personalemøder kan 
være én måde at fastholde fokus på. At sammensætte teams, 
hvor peerstøttemedarbejderen indgår på lige fod med de 
øvrige medarbejdere, er en anden. Måderne dette kan gøres 
på er mange afhængige af, hvordan man arbejder lokalt. Det 
vigtige er, at man skaber en struktur omkring samarbejdet 
fra begyndelsen, der definerer formål, ansvarsfordeling og 
mødekadence. 

Peerstøttemedarbejderens mulighed for at skabe kontakt 
til borgerne kan se meget forskellige ud fra arbejdsplads til 
arbejdsplads – fælles for dem er dog ofte, at der ikke er nogen 
eksisterende praksis for, hvordan denne kontakt skal etableres.

Her kan arbejdspladsen med fordel planlægge på forhånd, 
hvordan peerstøttemedarbejderen skal kunne etablere 
kontakt til borgerne. Derudover skal borgerne informeres om, 
hvad peerstøtte er, og at det er en mulighed, de kan vælge til
  men den del kan peerstøttemedarbejderen selv være med til.

 Det er også en god idé, at én eller flere medarbejdere får an
svar for at introducere borgerne for peerstøttemedarbejderen.

Hvis din arbejdsplads overvejer at ansætte en peerstøtte
medarbejder, er det en god idé på forhånd at drøfte

hvorfor vil I gerne ansætte en peerstøttemed  ar bejder? 

hvilke opgaver skal peerstøttemedarbejderen varetage? 

hvordan skal peerstøtten supplere kollegernes arbej de? 

Jo flere af dine kollegaer der inddrages i processen jo bedre. 
I kan lave en bruttoliste af gode ideer og drøfte dem med de 
peers, I indkalder til ansættelsessamtalen.

 
I forbindelse med ansættelsen af peerstøttemedar bejdere 

i Region Hovedstaden beskriver lederne, at der var brug for 
en anden type samtale, end man var vant til for at kunne 
afgøre, hvem der var den rette ansøger til jobbet. Fordi det 
er centralt, at peerstøttemedarbejderne bringer sig selv 
med i arbejdet, er der et særligt behov for at sætte fokus 
på ansøgerens personlige erfaringer med recovery og de 
personlige kompetencer.

Man kan derfor med fordel danne et ansættelses
udvalg bestående af den lokale leder samt peerstøtte
medarbejderens nærmeste kolleger. Derudover er det en 
rigtig god ide, at der er en med brugererfaring i udvalget, 
som bl.a. kan sikre, at der bliver stillet skarpt på ansøge
rens recoveryproces.

Peerstøttemedarbejdere, der blev ansat på denne måde, 
har givet udtryk for, at det var en god oplevelse at være til 
en samtale, hvor man blev mødt som den, man er, og ikke 
var tvunget til at dække over sygdomsforløb m.m. En 
peerstøttemedarbejder fortæller fx at ”Det var rigtig rart 
at kunne stå ved den, man er … Jeg har altid følt mig lidt 
anderledes og forkert, men her har det ligesom været ok 
at være anderledes … det er jo nærmest det, jeg er blevet 
ansat på”. 
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Hvilken erfaring med ansættelsen af peer-støtte-
medarbejdere er den første, du tænker på?

Det allerførste, jeg kommer til at tænke på, er, hvor stort et 
indtryk, det har gjort på mig, at både borgere, peermedar
bejdere og kolleger til peermedarbejdere udtrykker nogle ret 
følelsesladede erfaringer med peerstøtte. Det har givet mig 
kuldegysninger  på den gode måde  når en borger beskri
ver, at peerstøtte kan få vedkommende ud over dørtærsklen 
og bidrage til et fornyet syn på sig selv og sin fremtid. Det er 
også virkelig interessant, når peermedarbejdernes ankomst 
får en hel arbejdsplads til at diskutere faglighed i et nyt lys, 
og det oplever jeg, at peeransættelser har kunnet.   

Hvordan beskriver kolleger, at det har været at få en 
peer-støttemedarbejder som kollega?

Jeg synes, der tegner sig et billede af arbejdspladser, som 
tager godt og positivt imod peermedarbejderne. Jeg oplever, 
at kollegerne synes, det er spændende, og at de forholder 
sig nysgerrigt til den nye type kollega. Selvom peermedar
bejderne ikke er ankommet med en endegyldig opskrift på, 

hvad peerfaglighed helt præcist betyder i praksis, så mener 
de medarbejdere, jeg har snakket med, at deres peerkolleger 
kan noget sammen med borgerne, som der er behov for, og 
som de ikke selv kan præstere. Peerkolleger bliver set som 
en værdi for arbejdspladsen og som noget, man er stolt over 
at kunne formidle til borgerne: ’Her har vi medarbejdere 
med erfaringsbaggrund ansat’. 

Når det så er sagt, er det også vigtigt at nævne, at kolleger 
til peermedarbejdere, særligt i starten, har udtrykt bekym
ring for, om peerkollegerne nu også var godt nok rustede 
til opgaven – både fagligt og personligt. Var det mon ikke 
for sårbart for både peermedarbejder og borger at mødes 
omkring det at komme sig efter et sygdomsforløb? Andre 
igen har luftet, at de i starten var meget bevidste om deres 
ordvalg i peermedarbejderes påhør, fordi de lige pludselig 
blev konfronteret med et menneske, som både var borger og 
medarbejder (!). Efterhånden som peermedarbejderne er 
landet og har fået gang i deres samarbejdsrelationer, er det 
min erfaring, at bekymringer og forbehold fader ud til fordel 
for kollegial sparring og nye faglige indsigter.   

   
Hvordan vil du beskrive peer-støttemedarbejdere 
som en medarbejdergruppe, er der noget, der 
særligt falder dig ind?

Peermedarbejderne går i dén grad på arbejde som hele 
mennesker. De er jo ansat, fordi de har nogle særlige erfarin
ger med sig, som de konstant trækker på og sætter i spil over 
for kolleger og borgere. Hver gang, jeg går fra et  ’peermøde’ 
tænker jeg, at mine peerstøttekolleger er sejere end de fleste. 
De skal være faglige/professionelle med fuldt afsæt i deres 
erfaringer med at have en psykisk lidelse. Som medarbejder
gruppe har de altså en ægte vare, det er virkeligt, det de 
leverer. Det giver dem en meget troværdig position som 
medarbejdergruppe. Samtidig er de stadig ’den nye dreng 
i klassen’, som skal ses an, vise hvem de er, og hvad de kan. 
Det fornemmer jeg, påvirker peermedarbejdergruppen til 
at brænde for arbejdet med at få lavet en knivskarp profil af, 
hvad en peer er, og hvor det kan udvikle sig hen ad vejen.  

 
Hvad skal man være særligt opmærksom på, når 
man vil ansætte en peer-støttemedarbejder i sin 
organisation? 

Man skal ikke kaste sig ud i det, før man som organisation 
har truffet en beslutning om virkelig at ville peerfagligheden. 

VI SKAL KUNNE SVARE
PÅ HVORFOR VI VIL HAVE    

PEERS HOS OS 

Camilla Gohr har fulgt ansættelsen af peer-støt-
temedarbejdere i Københavns Kommune tæt 
lige siden Center Nørrebro ansatte tre peers i 
november 2015. 
Som konsulent i Socialforvaltningens enhed 
 Viden i Anvendelse (ViA), er det hendes opgave 
at sikre Københavns Kommunes erfaringsopsam-
ling på peer-området frem til juni 2018. 

Allerede nu tyder meget på, at ansættelsen af 
peer-støttemedarbejdere ikke kun kan få borger-
ne ud over dørtærsklen og skabe nyt håb. Det 
påvirker hele arbejdspladsen og føjer nuancer til 
de eksisterende fagligheder. 

I dette interview giver Camilla Gohr en status 
på erfaringerne med ansættelsen af peers 

– set med organisationens briller. 

Af Klavs Serup Rasmussen
Foto: Jette Nielsen
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At kapacitetsopbygge peerfaglighed handler først og 
fremmest om at gøre det på en bund af dedikeret  ledelse, 
medinddragede medarbejdere og rammer omkring 
  peer faglig  heden, som på én gang er bæredygtige og fleksible. 
Derudover er det vigtigt, at organisationen kan svare klart 
på spørgsmålet: Hvorfor vil vi peerstøttemedarbejdere her 
hos os? Og forhåbentlig svarer organisationen, at det er, fordi 
man gerne vil tilbyde borgere med psykiske vanskeligheder 
de bedst tænkelige muligheder for at komme sig, og fordi 
man også gerne vil forbedre livsmulighederne for dem, der 
yder peerstøtten. 

Hvilken betydning har det, at peer-støttemedarbej-
derne uddannes til deres arbejde (modsat at blive 
kastet ud i det uden uddannelse og på egen hånd)?

Det giver peermedarbejderne en faglig ramme at arbej
de ud fra og udvikle sig med, og de har allerede, inden de 
starter i job, et sprog for de kompetencer, de bringer i spil på 
arbejds pladsen. Uddannelsen giver også muligheden for at 
træde ind i et fagfællesskab med de øvrige peermedarbej
dere på uddannelsen: Løbende sparring med hinanden og 
fælles erfaringsopsamling, som tilsammen udvikler det her 
fagfelt. 

En peermedarbejder fortæller, at han føler sig ’stivet af ’ 
med uddannelsen i ryggen. Han føler sig rustet til at kunne 

tage de faglige snakke med kolleger om, hvad peerfaglighed 
er i forhold til de helt konkrete arbejdsopgaver på arbejds
pladsen. Selvom svaret ikke altid er entydigt. 

Er der noget, der har overrasket jer (positivt/
negativt)?

Jeg vil ikke kalde det en overraskelse, men jeg synes, 
det er bemærkelsesværdigt hvor flot, den lokale ledelse på 
pionéragtig vis har løftet opgaven. Jeg oplever dedikerede 
ledere med stort, fagligt engagement og forståelse for, at det 
kræver noget andet og mere at lede et peerspor i en med
arbejdergruppe. De formår at balancere mellem at skubbe 
på og holde igen med stor respekt for peermedarbejdernes 
styrker og sårbarheder. Det er meget smukt og konstruktivt.  

CAMILLA GOHR er uddannet antropolog og er i sit 
arbej de særligt optaget af, hvordan organisationer bliver 
bedre til at sprede indsatser, der virker supergodt - som for 
eksempel peer-projektet. Hvorfor skal det, der batter noget, 
kun være et tilbud til nogen? Det skal ud over rampen. 

”Jeg vil ikke kalde det en 
overraskelse, men jeg synes, det er 
bemærkelsesværdigt, hvor flot den 

lokale ledelse på pionéragtig vis 
har løftet opgaven.”
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siger Mads Ellegaard Christensen.
Som eksempel på hvad der kan være vanske

ligt at gøre på egen hånd, nævner Mads Ellegaard 
Christensen det at skabe sammenhæng, når en bor
ger modtager både psykiatrisk behandling og støtte 
fra sin  kommune.

”I den forbindelse har peers mulighed for at 
bygge bro mellem de regionale og kommuna
le tilbud og sikre gode overgange”, siger 
Mads Ellegaard Christensen.

Projektet ”Peerstøtte i Region 
Hovedstaden” inddrager levede erfaringer 
i tilbuddene til borgere i både kommu
ner og region ved, at partnerne ansætter 
mindst 12 peerstøtte medarbejdere. Peer
støttemedarbejderne skal støtte borgere 
med psykiske vanskeligheder i deres 
recovery. Samtidig skal ansættelsen af peers 
også støtte udviklingen af en mere recovery
orienteret praksis i både region og kommuner.

”Ansættelsen af peerstøtte medarbejdere betyder, at bru
gernes stemme altid er til stede på en arbejdsplads. Også på 
personale møderne. Peers kan tale med patienter og pårø
rende på en anden måde, og så er de nogen, som brugerne 
kan spejle sig i”, siger Mads Ellegaard Christensen om den 
betydning, han ser, peers har for en organisation som Region 
Hovedstadens Psykiatri.

Ansættelsen og uddannelsen af det første hold peerstøtte
medarbejdere blev gennemført i september 2015. I januar 
2017 åbner peeruddannelsen dørene for alvor, og i juni 2018 
skal projektet have udviklet og afprøvet to eller flere former 
for peerpraksis i kommuner og regioner.

  
Hvorfor peer-støtte?

Mennesker med psykiske lidelser bør ikke længere betrag
tes som kronisk syge. Det har regeringens psykiatriudvalg og 
senest regeringens handleplan fra 2014, ” Ligeværd – et nyt 
fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser”, 
fastslået. 

Derfor er der behov for et nyt samspil og samarbejde 

En region, tre kommuner samt to 
bruger- og pårørendeorganisationer SIKRER AT 

BRUGERENS STEMME 
ALTID ER TIL STEDE

I januar 2015 gik seks meget forskelle partnere 
sammen for at finde nye veje til recovery ved i 
fællesskab at udvikle peer-støtte som praksis.
Partnerskabet har i august 2016 udviklet en fæl-
les peer-uddannelse, fælles funktioner og ansat 
peer-støttemedarbejdere i botilbud, samværs-
tilbud og distriktspsykiatri. 

Samtidig har region, kommuner og bruger-
foreninger lært hinanden bedre at kende. Det 
er et vigtigt skridt på vejen til at skabe et 
nyt samsp il mellem de, der oplever psykiske 
vanskelig heder og indsatserne i region 
og kommuner.

en

sen

”V i er her for at skabe værdi for bruger
ne, og peerstøttemedarbejdere kan 
være med til at skabe bevidsthed om, 
hvad brugernes ønsker og behov er”, 

siger Mads Ellegaard Christensen, sekretariatschef i Region 
Hovedstadens Psykiatri og formand for det partnerskab, der 
driver satspulje projektet ”Peerstøtte i Region Hovedstaden”.

Partnerskabet blev etableret i foråret 2015 af Region 
Hovedstadens Psykiatri, Rudersdal Kommune, Københavns 
Kommune, Helsingør Kommune, Psykiatriforeningernes 
Fællesråd og Det Sociale Netværk. I samarbejde med 
Socialstyrelsen skal partnerne afprøve peertopeer i en 
dansk kontekst og løbende følge resultaterne.

”Partnerskabet mellem region, kommuner og bruger og 
pårørendeforeninger er en mulighed for, at vi samskaber 
løsninger, partnerne ikke kan løfte hver for sig. Ved at mødes 
kan vi få nye ideer og drage nytte af hinandens styrker. Jeg er 
overbevist om, at det er en lærerig proces for alle partnerne”, 

Af Klavs Serup Rasmussen
Illustration: Lais Christensent
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 mellem de, der oplever psykiske vanskeligheder, og indsat
serne i region og kommuner. Ønsket er i højere grad at kun
ne understøtte den enkelte psykisk sårbares håb, selvstæn
dighed og muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet. 

På denne baggrund anbefalede regeringens psykiatri
udvalg i 2013, at Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, KL, 
Danske Regioner og andre relevante parter afprøvede 
peertopeer i en dansk kontekst på baggrund af nationale og 
internationale erfaringer.

  Projekt ”Peerstøtte 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 udbre
delse af viden. Sideløbende opbygges det landsdækkende 
Peer Netværket Danmark af en række bruger og pårørende
foreninger.

Læs mere om projekt "Peer-støtte i Region Hovedstaden" 
på side 39.



14

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 spæn-
dende 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.
Foto: Jette Nielsen

Jeg 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 peermedarbejder 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 

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 peerkolleger, 
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 peerstøtte. 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 peermedar
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 peerstøtte
medarbejderen naturligvis have 
mod til at byde ind med bud 
på borgerens oplevelse og egne 
erfaringer i daglig sparring, på 
møder og i supervisioner.

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 syge rolle, 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. 

DET TOG TID

"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 usikkerhed."

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.



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 

u professionelt 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. 
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Det kan være forbundet med både nervøsitet 
og nysgerrighed at få en helt ny medarbejder-
gruppe ind i sin midte. Men i Rudersdal 
 Kommune har de nye peerstøtte-medarbej dere 
vist sig at være en kæmpe ressource. Både 
 fagligt og kollegialt.

Af Mie Brandstrup
Foto: Ida Sommer

For et lille års tid siden fik medarbejderne i 
Rudersdal Kommune nye kolleger. Tre peerstøt
temedarbejdere blev ansat til at træde ind som en 
naturlig del af arbejdet med borgere med psykiske 

vanskeligheder. 
Både borgere og medarbejdere oplevede en vis portion 

spænding og nysgerrighed over udsigten til de nye medar
bejdere. For hvad ville deres rolle blive, og hvad kunne man 
forvente af en gruppe medarbejdere, der ikke udelukkende 
havde deres viden fra tykke bøger og mange år på skolebæn
ken?

”Det var fantastisk livsbekræftende at læse alle ansøg-
ningerne igennem. Og så kom de tre nye kolleger så som en 
tidlig julegave sidste efterår. Jeg føler, at det er mennesker, 
der tilfører os ressourcer og kompetencer, der er helt unikke”, 
fortæller Marianne Oxholm, der arbejder som ergoterapeut i 
Rudersdal Kommune.

I sit daglige arbejde er hun tilknyttet som bostøtte til bor
gere i eget hjem og i bofællesskaber. 

Peers skal bygge bro
Marianne Oxholms nye kolleger er en del af peer

støtteprojektet, der er et samarbejde mellem Region 
Hovedstadens Psykiatri, Det Sociale Netværk og Helsingørs, 
Københavns og Rudersdals kommuner. 

Projektet er udsprunget af satspuljeprojektet Peerstøtte i 
Region Hovedstaden, og frem til 2018 skal en række peer

medarbejdere indgå i de regionale og kommunale indsatser 
for mennesker med psykiske vanskeligheder. 

Den individuelle peerstøtte skal styrke borgernes forud
sætninger for at arbejde med recovery og give en tryghed, 
idet peermedarbejderne ofte har gennemlevet nogle af de 
samme ting som borgerne. 

Derudover skal peermedarbejderne bygge bro mellem 
regionen, kommunerne og civilsamfundet.

Peermedarbejdere giver håb
Marianne Oxholm har set, hvor stor en gevinst det er at 

have fået peermedarbejderne som kolleger.
”Jeg oplever, at de udelukkende bliver set som en ressource 

og indgår på lige fod med de øvrige medarbejdere. Det er en 
stor gave, at vi har fået kolleger med en anden baggrund. Både 
i forhold til det faglige og det personlige”.

Hun har også følelsen af, at peermedarbejderne kan tale 
med borgerne på en anden måde. At de gennem deres egen 
livhistorie åbner for en anden form for samtaler. 

”Der er noget tro og håb indbygget i deres rolle. Både vi 
kolleger og borgerne kan mærke, at de brænder for sagen, 
fordi de selv har prøvet at være slået omkuld. Og har rejst sig 
som stærkere mennesker”, siger hun.

Du kan mere, end du tror
Peermedarbejderne kan i høj grad bruges som det gode 

eksempel. Både i deres eget arbejde, men også for kollegerne, 
mener Marianne Oxholm. 

”De er gået hele vejen. De har selv været der, hvor mange af 
borgerne er. De kan se tilbage på et forløb, hvor de måske ikke 
har troet, at de ville få det bedre. De levede erfaringer er guld 
værd”, fortæller hun. 

Peermedarbejderne kan tage udgangspunkt i deres eget liv, 
når de er i kontakt med mennesker med psykiske lidelser, og 
de kan trække på deres egne erfaringer. 

Det giver en form for tillid mellem borgerne og peer
medarbejderne, der er noget helt særlig, mener Marianne 
Oxholm. 

”Jeg og mine nærmeste kolleger har set effekten af, at en 
peermedarbejder har gjort en forskel i samarbejdet med en 

”Levede 
erfaringer er 
guld værd”
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borger i forhold til livshistoriefortælling. Med redskaberne fra 
uddannelsen har peermedarbejderen været "vand og sol", som 
har fået de frø, en medarbejder har sået i gennem mange år 
til at spire. Resultatet er konkret, at en borger er gået i gang 
med at nedskrive sin livshistorie og tænker på at få det trykt 
og muligvis udgivet til dem, der måtte have interesse i at læse 
den. Det er stort.”

Men Marianne Oxholm bruger også sine peerkolleger som 
det gode eksempel overfor borgerne. 

”Jeg føler, at vi som kolleger får nogle nye vinkler på tingene, 
nye ideer og indsigter. Det mod som peerkollegerne har bragt 
og udviser, gør en stor forskel”, siger hun og fortsætter:

”Jeg kan mærke, at jeg er blevet bedre til at sige: ”Det tror 
jeg godt, at du kan” og fortæller borgerne om, at jeg har en 
kollega, der har været igennem noget af det samme som dem 
og er kommet ud på den anden side”. 

Sårbarhed er et mindre tabu
Det er de færreste arbejdspladser og personalegrupper, der 

kan se sig fri for, at der opstår livskriser blandt kollegerne. 
Stress er efterhånden blevet en folkesygdom og mange op
lever, at enten de selv eller deres nære bliver ramt af psykisk 
sårbarhed som for eksempel en depression. Ligesom fysisk 
sygdom og sorg kan vælte læsset – både privat og på jobbet. 

Marianne Oxholm føler, at der med ansættelsen af peer
medarbejderne ubevidst er kommet et større fokus på mental 

sundhed, og ikke mindst et rum for at kollegerne nu kan tale 
om ting, som man før i tiden anså som noget meget privat.

 ”Flere kolleger kender til stress, kriser og depression. Jeg 
oplever, at vi taler mere åbent om det nu. Der ligger også en 
styrke i at kunne se tilbage på sit eget forløb og give det videre. 
Både til kolleger og borgere”.

Hun har selv været sygemeldt med stress for år tilbage. Det 
fornyede fokus på peerarbejdet og de levede erfaringer har 
også gjort en forskel for hende personligt. 

”Jeg føler mig faktisk enormt lettet over, at det er okay også 
at bruge sine egne erfaringer i samtaler med borgerne. At for-
tælle dem hvad jeg synes, der virkede for mig og komme med 
sparring på den måde. Jeg har på fornemmelsen, at folk ser 
det som en kompetence, at man har noget personlig erfaring 
med sig”.

MARIANNE OXHOLM er ansat i Rudersdal Kommune, 
der er en af de seks partnerne i projekt Peer-Støtte i Region 
Hovedstaden.

Rudersdal Kommune har i sine mål og visioner for den 
psykosociale indsats i 2012 – 2022, besluttet at arbejde mål-
rettet for at have medarbejdere med brugererfaring ansat i 
den psykosociale indsats og i øvrige kommunale instanser.
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”Det er essentielt med 
uddannelse bl.a. for at få et mere 

teoretisk syn,et    h elikoptersyn på sit 
arbejdsområde og ikke mindst en måde at 

håndtere praksis situationer
(i supervision). Herudover er 

det essentielt at have en faglig kerne, 
som man kan have med  andre peers.

Uden uddannelsen har man 
udelukkende sin egen recovery-proces 

at gå ud fra. Da vi alle er forskellige, har 
 forskellige forudsætninger (og diagnoser) 

og har forskellige veje til recovery, er 
 uddannelsen nødvendig for sikre, at 

den enkelte borger bliver mødt med den 
samme professionalitet uanset 

hvem hun/han er.

Simon, Peer-støttemedarbejder i Region Hovedstaden:
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Om peer-uddannelsen: 

Her kan du læse om peer-uddannelsen i Region 
Hovedstaden, som har næste holdstart i januar 
2017. 

Af Laura Nygaard og Klavs Serup Rasmussen
Illustration: Lais Christensen

Puha, man bliver forpustet af de trapper! Til          
gengæld giver udsigten ud over Øresund gennem 
de store vinduer på 6. sal luft under vingerne og 
plads til at tænke. Vi er i distriktspsykiatriens 

lokaler på Østerbro, og heldigvis er der også en rygeterrasse 
heroppe i de højere luftlag. Kaffen er næsten klar og dufter 
allerede.

På denne dag i november 2015 mødes 13 peerstøtte
medarbejdere for første gang på introduktionsforløbet til 
peeruddannelsen. De har alle første arbejdsdag i behand
lings eller socialpsykiatrien, og de er alle blevet ansat på 
baggrund af deres erfaringer med psykisk lidelse, sårbarhed 
eller misbrug – og ikke mindst med at komme sig.

 Fra begyndelsen bliver det gjort klart, at man som peer 
støttemedarbejder skal være indstillet på at være opdagel
sesrejsende. Der er nemlig ikke ret meget, der er givet på 
forhånd. Hvordan hverdagen på de forskellige arbejdspladser 
kommer til at se ud, ligger åbent, og de 13 skal derfor være 
med til at afprøve og udvikle, hvad det helt særlige er, man 
kan som peerstøttemedarbejder.

Hvem er eksperten?
Det særlige ved en peeruddannelse er, at det ikke er 

underviserne, der er eksperterne.  Uddannelsen støtter sig til 
etableret viden om peerstøtte, men i løbet af uddannelses
forløbet bliver der hentet lige så meget viden i peerstøtte
medarbejdernes egne erfaringer: Hvad det vil sige at komme 
sig, og hvordan kan god støtte se ud?

Peerstøttemedarbejderne sidder således allerede inde 
med den vigtigste viden. På uddannelsen skal de rustes til at 
bruge denne viden til størst mulig gavn for de borgere, de er 
ansat til at støtte.

Kendte udfordringer
Både internationale og danske erfaringer peger på en 

række udfordringer, som en peerstøttemedarbejder typisk 

vil møde. Fx kan det være svært at vide, hvornår og hvordan 
det er relevant at inddrage sine erfaringer med at komme sig 
i arbejdet med borgerne: Vil det, der har virket for mig, også 
være en god hjælp for andre? Og hvordan fortæller jeg om 
mine erfaringer, uden at det bliver for privat? 

Målet med peeruddannelsen er at ruste peerstøtte
medarbejderne til at møde disse udfordringer og give dem 
de bedst mulige forudsætninger for at bringe deres erfarin
ger i spil i mødet med borgerne og i samarbejdet med deres 
kolleger.

 På uddannelsen arbejdes der med dette på flere måder. 
Der arbejdes med generel viden om peerstøtte, og der 
deles erfaringer, så peerstøttemedarbejderne opbygger 
en fælles base af viden om, hvad god støtte kan være i en 
recoveryproces. Herudover arbejdes der med, hvordan man 
kan bruge sine erfaringer som en ressource, herunder hvilke 
erfaringer den enkelte vil dele og hvordan. Endelig arbejdes 
der med konkrete metoder, som kan bruges af peerstøtte
medarbejderne til at møde borgerne, hvor de er og tage 
udgangspunkt i, hvad der giver mening for den enkelte.

Noget andet, som kan give anledning til usikkerhed, når 
man ansættes som peer, er, hvilken rolle man skal have i 
forhold til sine kolleger: På den ene side vil man gerne være 
en del af kollegagruppen, og på den anden side er man ansat 
til at gøre noget andet end sine kolleger. På uddannelsen 
arbejdes der med hvad dette ’andet’ kan være, og hvordan det 
spiller sammen med, hvad ens kolleger er gode til.

En stor del af uddannelsen bygger på, at peerstøttemed
arbejderne giver hinanden sparring på deres oplevelser fra 
hverdagen som peer. Dette bidrager til at etablere et vigtigt 
fællesskab omkring det at arbejde som peerstøttemedarbej
der. Der følges op med supervision og erfamøder.

Læring for hele arbejdspladsen
På basis af erfaringerne med det første uddannelsesforløb 

skal kolleger fra arbejdspladserne fremover også deltage på 

UDDANNET I AT BRUGE 
EGNE ERFARINGER

Simon, Peer-støttemedarbejder i Region Hovedstaden:
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uddannelsen. Det gør det lettere for kollegerne at forstå, hvad 
peerstøtten handler om og vil samtidig styrke arbejdsplad
serne i den udvikling mod recoveryorientering, der ønskes i 
kommuner og regioner, og som er for stor en opgave at løfte 
fors den enkelte peer. Peerstøtte er en udviklingsproces for 
hele arbejdspladsen.

Place, then train
Peeruddannelsen er en deltidsuddannelse, som bygger på 

princippet om ’placethentrain’ i IPSmodellen (Individuel 
Placering og Støtte). Peerstøttemedarbejderne starter således 
med et kort træningsforløb og deltager herefter på uddannel
sen parallelt med, at de går på arbejde.

Hvad lærer man så? 
Evalueringen af peerstøtte uddannelsen, der forløb 

fra  november 2015 til april 2016, viser, at peerstøtte
medarbejderne generelt oplever at stå stærkt hvad angår 
deres kernefunktion i peerstøtten: At yde recoveryunder
støttende peerstøtte med udgangspunkt i borgerens ønsker 
og holdninger på baggrund af egne erfaringer og den fælles 
vidensbase fra uddannelsen. 

Dette kommer særligt til udtryk ved følgende kompetencer:

· At bruge den fælles base af viden som man har været med 
til at opbygge på uddannelsen og i sit arbej de som peer
støtte medarbejder 

· At etablere og udvikle en god og tillidsfuld entilen
kontakt/gruppedynamik hvor der er fokus på sam arbejde 
omkring recoveryunderstøtten de  aktiviteter eller samtale 

· At tage udgangspunkt i borgernes ønsker og holdninger
og derfra bringe sine erfaringer i spil, når dette giver 
mening 

Erfaringerne fra denne første udgave af peeruddannelsen i 
Region Hovedstaden kan opsummeres i følgende citat fra en 
af de peers, som gennemførte uddannelsesforløbet:

  "Uden uddannelsen har man udelukkende sin egen 
recovery-proces at gå ud fra. Da vi alle er forskellige; har for-
skellige forudsætninger (og diagnoser) og har forskellige veje til 
recovery, er det vigtigt at møde den enkelte med en mangfol-
dighed af recovery-processer, løsninger og muligheder. Det er 
essentielt at kunne se andre veje end ens egen". 

Efter den første uge på introduktionsforløbet er der etab
leret en stærk gruppe af peerstøttemedarbejdere. De deler 
styrker og sårbarheder med hinanden, og de griner sammen. 
I lighed med uddannelsen og opbakningen fra nærmeste 
leder vil gruppen få afgørende betydning for, om den enkelte 
lykkes som peerstøttemedarbejder.

NÆSTE HOLD af peer-uddannelsen i Region Hoved-
staden begynder i januar 2017. Kontakt uddannelsesansvarlig 
Laura Nygaard på ln@detsocialenetværk.dk, hvis du ønsker 
flere informationer. Du kan også følge med på 
www.peerstøtte.dk, hvor du kan abonnere på nyheder om 
peer-uddannelsen.

"Uddannelsen er nødvendig 
for at sikre, at den enkelte borger 

bliver mødt med den samme professionalitet 
uanset, hvad hun/han har gennemgået, 

hvilke egenskaber man har, 
og hvem man er."
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PEER-UDDANNELSEN
I REGION HOVEDSTADEN HENVENDER SIG TIL: 

For at blive optaget på uddannelsen skal 2/3 af 
dine opgaver være peer-støtte opgaver – eller du 
skal være kollega til en peer. Dette er vigtigt, da 
uddannelsen er tilrettelagt ud fra, at man løben-
de bruger uddannelsens indhold. Praktikforløb 
tæller også.

Hvordan foregår det
Peeruddannelsen i Region Hovedstaden er bygget op om

kring moduler. Visse moduler er obligatoriske, mens andre 
frit kan tilvælges.  

– Lønnede peer-støttemedarbejdere
– Frivillige (ulønnede) peer-støttemedarbejdere
– Kollegaer til lønnede eller frivillige peer-støttemedarbejdere

Det kan frit vælges, hvornår og i hvilken rækkefølge, man 
deltager på de enkelte moduler, dog skal samtlige obligatori
ske moduler være gennemført senest et år efter uddannelses
start, ligesom basismodulet skal være gennemført, før man 
kan optages på de øvrige moduler. 

Efter gennemførelse af uddannelsen er det muligt at vide
reuddanne sig ved tilmelding til ikke gennemførte valgfri 
moduler.

Vær opmærksom på: Der er fastsat krav til deltagerantal 
for de enkelte moduler. Oprettelse af moduler forudsætter 
tilstrækkeligt antal tilmeldte.

Se kursusplanen på www.peerstøtte.dk

FOR LØNNEDE PEERS:
OBLIGATORISK – CA. 52 TIMER:

BASIS 
• Hvad er peer-støtte?
• Livshistoriefortælling, del 1 
 – fortæl din livshistorie
• Peer-støtte på arbejdspladsen

Peer-støtte – én af mange 
 udviklingsprocesser

Den gode peer-relation

Gruppefacilitering – peer-baserede 
gruppeforløb

De fem veje til et godt liv

Livshistoriefortælling, del 2 – livs-
historiefortælling som metode

VALGFRI:
Brobygning til hverdagslivet

Dialog om diagnoseforståelse og 
recovery

Styrk din stemme

Robusthed

Herudover deltagelse i netværks-
gruppe med fokus på læring 
 (2 timer ca. 8 gange årligt)

FOR FRIVILLIGE PEERS
OBLIGATORISK – CA. 28 TIMER:

BASIS 
• Hvad er peer-støtte?
• Frivillig og peer
• Brobygning til hverdagslivet
• Afholdelse af cafémøder med
 afsæt i Guide til et godt 
 hver  dagsliv

VALGFRI:
Den gode peer-relation

De fem veje til et godt liv

Dialog om diagnoseforståelse og 
recovery

Robusthed

Herudover deltagelse i netværks-
gruppe med fokus på læring 
(2 timer ca. 8 gange årligt).

FOR KOLLEGAER TIL PEERS
OBLIGATORISK – CA. 15 TIMER:

BASIS 
• Hvad er peer-støtte?
• Livshistoriefortælling, del 1  
 – fortæl din livshistorie

Tillægsmodul for kollegaer: 
Peer-støtte på arbejdspladsen

Tillægsmodul for kollegaer i 
 forbindelse med del 1: Introduktion 
livshistoriefortælling som metode

VALGFRI:
Peer-støtte – én af mange 
udviklings processer

De fem veje til et godt liv

Livshistoriefortælling, del 2 – livs-
historiefortælling som metode

Dialog om diagnoseforståelse og 
recovery

Styrk din stemme
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Det er min erfaring, at jeg i perioden lige efter 
en depression helst vil være alt andet end mig 
selv. 

Alligevel ved jeg, måske bedst af alle, at det 
er vigtigt, at jeg begynder at gøre gode ting for 
mig selv, udfordre mig selv ved at prøve nye ting 
og i det hele taget genopbygge en meningsfuld 
hverdag for mig selv. Men det er, oplever jeg, 
en udfordring at vælge mig selv igen efter en 
nedtur. 

Siden jeg begyndte som peer-støttemedarbej-
der i november 2015, kan jeg se, at det ikke kun 
er mig, der har det sådan. Det er næsten mere 
reglen end undtagelsen.

Af Eva Toft, peer-støttemedarbejder, Københavns Kommune
Foto: Jette Nielsen 

Som peerstøttemedarbejder underviser jeg i re
covery i forskellige grupper. Jeg ser det som min 
opgave at være med til at vække og genoplive håbet, 
lysten og motivationen hos det menneske, der har 

oplevet psykisk sygdom, ved at dele mine egne erfaringer. At 
være til nytte for de, der står over for den store opgave, det 
er, at få skabt en god hverdag og på sigt hjælpe andre til at få 
nysgerrigheden på livet tilbage. Så dem jeg møder også må få 
mod på samt vilje og lyst til at vælge sig selv  på ny.

Sammen med min peerkollega kører vi grupper, der skal 
vække deltagernes egen nysgerrighed på tilværelsen og på 
andre mennesker. Det er vigtigt for os, at der er plads til alle, 
og at det føles så naturligt som muligt at indtage denne plads, 
ligesom man senere vil indtage sin plads i verden igen. 

Som jeg ser det, er disse grupper en legeplads, hvor det er 
okay at øve sig i at være sammen med andre mennesker igen, 
og hvor man kan blive optaget af emnet for dagen og få en 
pause. Omdrejningspunktet kan være alt fra kunst og kreati
vitet, erfaringsdeling og recovery til fælles ture ud i byen.

Tanker om mørke
Psykisk sygdom følges næsten altid af en stærk følelse af 

ensomhed, af at stå alene og isoleret med sine erfaringer, 
tanker og følelser. Den ensomhed kaster en skygge, hvor de 
mest usunde og uhensigtsmæssige tanker kan gro. Selv har 
jeg oplevet tanker som: at jeg ikke har en plads i verden, at 
jeg ikke er værdig til at få et godt liv og at den smertefulde 
sygdomstilstand aldrig får en ende. Dét er en destruktiv 
tilstand. Intet positivt og skabende får lov at vokse frem fra 
ensomhedsfølelsen. 

I mit arbejde som peer kan jeg se, hvor meget det betyder at 
møde mennesker, som har prøvet noget lignende, og som er 
kommet videre eller at tale med mennesker i samme situa
tion. Man kan pludselig nikke genkendende til, hvad andre 
fortæller og få mod til selv at dele sine tanker og følelser. Du 
er ikke alene, og der er håb. Denne erkendelse er uvurderlig 
lige nu og uvurderlig i forhold til på sigt at komme videre og 
bygge et godt liv op for sig selv.

Recovery er noget, man gør
At få det bedre og komme sig er ikke noget, der kommer 

dumpende ned i skødet, og måske er det ikke engang noget, 
der kan komme udefra. Som jeg oplever det, må man selv tro, 
håbe og arbejde på det. Motivation og styrke er nødvendigt 
og kan i mange tilfælde hentes fra andre, som har gået vejen 
før dig. Erfaringen og erkendelsen må vi arbejde med selv. 

I grupper, i individuelle forløb, i almindeligt samvær over 
en kop kaffe og i forskellige aktiviteter ud af huset deler vi 
dagligt, som peerstøttemedarbejdere, vores erfaringer med 
andre. Vi deler styrke og håb. Vi deler udfordringer. Vi deler 
de ting, vi ikke bare kan dele med mennesker, som ikke har 
prøvet de samme tanker og følelser. Det er der måske ingen 
i omgangskredsen, der har  og forstår, og dermed kan de 
heller ikke nødvendigvis hjælpe os med dette lige meget, hvor 
hårdt de prøver.

På arbejde med min sårbarhed - om peer-støtte-rollen
Det er udfordrende at arbejde som peer. Der kan i be

gyndelsen være en del modstand fra en, der lige har oplevet 
hvad for eksempel en depression kan gøre ved dig. Det er 
ikke altid, det lykkes fuldstændig at få drejet erfaringer, der 

AT VÆLGE SIG SELV 
- PÅ NY

ESSAY: Her fortæller peer-støttemedarbejder Eva Toft om, hvad 
det betyder for hende at tage sine egne erfaringer med at komme sig med på arbejde.
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er heftige og nedslående, i en retning, hvor vi sammen kan 
begynde at bygge håb og vilje op igen.

 Men det lykkes dog for os som peerstøttemedarbejdere 
at nærme os vores kernefunktion og rolle mere og mere. I 
frugtbare samtaler, og ved samvær med borgerne i forskellige 
former for grupper, ser vi, at det giver mening at give vores 
erfaringer videre på en hensigtsmæssig og brugbar måde. 

At være peerstøttemedarbejder kan også være en udford
ring i forhold til min egen tilstand. Jeg oplever, at når jeg 
skal i arbejde igen, er det vigtigt for mig at være opmærksom 
på visse faldgruber samt huske nogle enkle regler for mig 
selv og for mit arbejde. For eksempel er det vigtigt for mig 
ikke at føle, at jeg skal overkompensere for min diagnose og 
lange pauser fra arbejdsmarkedet i en peeransættelse. Den 
steady og vedholdende indsats er langt vigtigere for at opnå 
holdbarhed i ansættelsen. 

Jeg har desuden forsøgt at forberede mig på forskellige ud
fordringer ved netop denne type arbejde. For eksempel vidste 
jeg, at mødet med ”mig selv” altså at få betroet noget, der 
mindede om mine egne erfaringer fra mine sygdomsperio
der, kunne blive en udfordring. At der kan bringes traumati
ske oplevelser op i samtalen med borgeren, både i gruppen og 
i pauserne. Derfor har jeg talt håndteringsstrategier med en 
professionel i forbindelse med opstarten i denne stilling.

For mig er det vigtigt, og jeg øver mig på at dele dette med 
mine nærmeste kolleger og med min leder. At få delt, hvilke 
tegn, der kommer op, hvis jeg begynder at få det dårligt. At 
få sagt det højt kan være en stødpude i sig selv og stoppe tegn 
i at udvikle sig til symptomer.

Særligt i mit arbejde
Det har betydet alverden for mig at komme i arbejde igen. 

Det giver mening for mig at bruge de arbejdstimer, som jeg 
har i mig, til at være peerstøttemedarbejder. Det faktum, at 
jeg måske kan være med til at støtte andre i arbejdet med at 
komme tilbage til sit liv og give det mening på ny, er vigtigt 
for mig. 

Jeg oplever ofte en positiv afsmittende effekt på min egen 
recoveryproces ved at være beskæftiget som peerstøttemed
arbejder. At selve arbejdet giver mig mod på at vælge mig selv 
og det liv, jeg har nu.

EVA TOFT er en af de tre peer-støttemedarbejdere, 
Københavns Kommune har ansat som en del af projekt peer-
støtte i Region Hovedstaden. Sammen med sin peer-kollega 
Johan Hofmann, laver Eva Toft gruppeforløb for borgere på 
Nørrebro.

Du kan kontakte Eva Toft på F25Y@sof.kk.dk eller hendes 
kollega Johan Hoffmann på F29U@sof.kk.dk.

"At få det bedre og komme sig
er ikke noget, der kommer dumpende 

ned i skødet, og måske er det ikke engang
noget, der kankomme udefra".
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Hvordan kan mennesker med psykisk sårbarhed 
bedst hjælpe andre med at komme sig? Det er 
’Projekt Peerstøtte i Region Hovedstaden’ net
op nu er i gang med at undersøge. I efteråret 

2015 blev 12 personer med egne erfaringer med psykiske li
delser ansat i socialpsykiatriske tilbud i tre kommuner og på 
distriktspsykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri. 
Her kan du læse om, hvilken betydning peerstøtten forelø
big har vist sig at have for borgerne, peerstøttemedarbejder
ne selv og de organisationer, hvor der er peers ansat.

Artiklens indhold bygger hovedsageligt på kvalitative 
interviews med borgere og lokale ledere samt et fokusgrup
peinterview med peerstøttemedarbejderne. Alle interviews 
er foretaget i vinter/forår 2016.

Hvis hun kan, så kan jeg også
Håb er en af de særlige ting, peerstøtte kan bidrage til. 

Mødet en peer er en håndgribelig påmindelse om, at det 
er muligt at komme sig, og det kan inspirere borgere til 
at skabe forandringer i eget liv. Håbet 
opstår ved, at borgeren kan spejle sig i 
peerstøtte medarbejderens proces. En 
borger fortæller fx om, at peerstøtte
medarbejderen har givet hende mod 
på at kaste sig ud i nye ting, og at 
peerstøttemedarbejderens egen 
proces er en inspirationskilde:

Samarbejde i øjenhøjde
At mødes med fælles erfaringer med psykisk sårbarhed 

skaber typisk en ligeværdig relation.  En borger fortæller, 
at peerstøttemedarbejderens måde at bringe sig selv ind i 
samtalen og bruge begrebet ”vi” frem for ”du” giver hende 
en oplevelse af, at de er i samme båd: ”Det jeg godt kan lide 
ved det er, at han nogle gange blander sig selv ind i det. Han 
sammenligner os ved at sige ’sådan nogle som os …’. Det får 

det til at virke, som om det ikke kun er mig, 
der er noget galt med”. 

Peerstøttemedarbejdernes egne erfarin
ger giver dem samtidig et godt udgangspunkt 
for at forstå, hvad borgerne gennemlever. En 
peer fortæller bl.a. at ”Der er nogle borgere, der har fortalt 
mig, at de synes, jeg forstår dem bedre. Det skal ikke forstås, 
som om jeg forstår alt, men jeg kan bedre sætte mig ind i 
visse ting.”

De fælles erfaringer kan også skabe et mere frit samtale
rum.  En borger siger fx at: ”Det betyder meget, at jeg kan 
spejle mig i hende. Jeg føler, at vi taler på en mere afslappet 
og fri måde end jeg plejer med personalet.”

 
En (autentisk) vej ind på arbejdsmarkedet

Jobbet som peerstøttemedarbejder har for mange bidraget 
til en større selvrespekt og til mindre selvstigmatisering, 
fordi egne erfaringer med psykisk sygdom og recovery netop 
var en forudsætning for at søge stillingen. En peer fortæller, 
at det var en befrielse at kunne søge et job, hvor hun ikke 
skulle forsøge at dække over sit forløb: ”Det var rigtigt rart 
at kunne stå ved den, man er … Jeg har altid følt mig lidt an
derledes og forkert, men her har det ligesom været ok at være 
anderledes … det er jo nærmest det, jeg er blevet ansat på”.

Selvtillid og noget at stå op til
Mange peers fortæller, at arbejdet har styrket selvfølelsen. 

Det at få et arbejde har i sig selv været en positiv udvikling. 
At blive valgt til i en ansættelsesprocedure giver selvtillid, 
og at kunne bruge sig selv til at hjælpe andre, giver peers en 
oplevelse af at gøre nytte. Det at have et arbejde at stå op til 
og fylde tiden ud med, kan for nogle desuden være med til at 
dæmpe symptomer og gøre hverdagen bedre. 

Erfaringer som ressource
Flere peers fremhæver, at det føles godt at kunne bruge 

HVILKEN FORSKEL GØR 

PEER-STØTTE? 

Foreløbige resultater fra ’Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden
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"Det er første gang, der 
overhovedet er sket noget i mit liv. 
Altså af recovery kan man sige". 

Modtager af peer-støtte
Region Hovedstaden Psykiatri

april 2016

alt det, der har været så svært, til at hjælpe andre. En peer
støtte medarbejder beskriver det sådan her: ”Det har været 
som at bevæge sig fra lort til guld – det, der har været det 
dårligste i mit liv, er pludselig blevet til noget af det bedste 
i mit liv … og det er mærkeligt”. Arbejdet som peerstøtte
medarbejder kan give den enkelte en professionel tilgang til 
eget sygdomsforløb og recoveryproces.

Et krævende arbejde
Arbejdet som peer kan også sætte gang i nogle hårde 

processer hos den enkelte. En peer fremhæver at: ”Det puster 
til ens egen proces, og det er hårdt”. Det skyldes bl.a., at peers 
konfronteres med andres sygdomshistorier, hvilket kan øge 
fokus på egne symptomer i en grad, der normalt ikke er til
fældet. Nogle peerstøttemedarbejdere fortæller desuden, at 
det kan være udfordrende at være ansat i et system, hvor man 
tidligere har haft en rolle som borger/patient. Det kan vække 
ubehagelige minder og gøre det svært at definere sin rolle. 

 
Større åbenhed og mindre tabu

Nogle arbejdspladser oplever, at peers er med til at 
blødgøre skellet mellem borgerne og medarbejderne. Peer
støttemedarbejderens rolle som en, der har en fod i begge 
lejre, er med til skabe forståelse for, at skellet ikke er så 
skarpt, og det kan bane vejen for større åbenhed på arbejds
pladsen. En leder fortæller fx at: ”Det, at én peer har åbnet op 

for sin egen historie, har skabt en større åbenhed blandt flere 
af de andre medarbejdere. Nogle er begyndt selv at fortælle 
om egne erfaringer. Der er normalt et stort skel imellem os/
dem, og det er et område, hvor vi godt kan udvikle os. Så det 
er positivt”.

Recovery mere synligt
Ledere og medarbejdere fortæller, at selvom recovery 

længe har været i fokus, så gør tilstedeværelsen af peers 
det mere konkret og synligt. En afdelingsleder i distrikts
psykiatrien fortæller fx, hvordan peerstøttemedarbejderen 
skaber en større opmærksomhed på de positive historier: 
”Peerstøttemedarbejderen er et synligt bevis på, at man kan 
komme sig, og hendes tilstedeværelse gør, at man bliver mere 
opmærksom på de gode historier og på håb og udvikling. Til 
dagligt kan de negative historier fylde meget, så det er godt at 
få nuanceret billedet”.

Og hvad så nu?
Frem til juni 2018 indsamler projektet løbende viden om 

peerstøttens potentiale for at skabe positive forandringer 
for borgere, der modtager peerstøtte, for peerstøtte med
arbejderne selv og for de organisationer, hvor de er ansat.
Følg med på projektets hjemmeside: www.peerstoette.dk for 
at holde dig opdateret om projektets udvikling og den viden, 
vi skaber undervejs.
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NÅR LIGESIND SKABER 

LIGEVÆRD
Støtte fra ligesindede gør en kæmpe forskel 
– uanset om man er psykisk sårbar, pårørende 
eller flygtning. 

Hos Det Sociale Netværk ved vi, hvor stor en 
ressource ligesindede kan være for at få andre 
på fode. At man med udgangspunkt i sit eget 
 levede liv deler ud af sine tanker og erfaringer 
for at hjælpe andre. Det Sociale Netværk står 
ikke kun bag peer-støtte projektet, men har 
også en række initiativer, der på hver sin måde 
bruger peer-tankegangen i sit arbejde. 

Som menneske med brugerbaggrund har man 
en unik evne til at sætte sig i ind de udford-
ringer, som sårbare og udsatte kæmper med. 
Uanset om det er at få hverdagen til at hænge 
sammen, blive klogere på sig selv eller blive et 
stærkere menneske. Her kan du læse om tre 
forskellige projekter under Det Sociale Netværk, 
der har det til fælles, at de bygger på hjælp fra 
ligesindede.

Af Mie Brandstrup

1: BYG BRO

Flygtninge bygger bro til det danske samfund
Når man kommer til et nyt land som flygtning, skal man 

begynde forfra. Og efter måneder eller år med krig og flugt 
kan traumer og krigens voldsomme oplevelser sætte dybe 
spor.

 Med peer to peer som fundament hjælper flygtninge, 
der har været i Danmark nogle år, nytilkomne flygtninge 

med stort og småt. De har selv haft krig og flugt tæt inde 
på livet, ligesom de ved, hvordan det er at skulle bygge sin 
tilværelse op fra bunden i et nyt land. Med udgangspunkt i 
egne erfaringer, kan flygtninge i Byg Bro være med til at give 
nytilkomne flygtninge en god og tryg start på tilværelsen i 
Danmark og få flygtninge til at åbne sig og tale om de ting, 
der kan spænde ben for vellykket integration.

47årige Wael Kotaini er frivillig hos Byg Bro og kom til 
Danmark som flygtning fra Syrien i 2014. Efter en lang flugt 
gennem Libanon, Tyrkiet og Grækenland endte han i Faxe, 

hvor han i dag bor sammen med sin kone og deres tre 
børn. 

”Jeg fortalte nede på jobcentret, at jeg drømte om at arbejde 
som frivillig og  fortælle min historie til andre. Jeg vil gerne 
bruge mine egne erfaringer. Hvis man kan hjælpe andre, så 
hjælper man også sig selv”, siger han. 

Wael Kotaini boede med sin familie i Aleppo, da krigen 
brød ud i Syrien i 2011. Han havde svært ved at tro, at det 
ikke ville drive over af sig selv. Men krigshandlingerne tog til 

 især i hans elskede by Aleppo. Og til sidst var der i familiens 
optik ingen vej udenom. De måtte væk.

Tanken om hjembyen Aleppo, der i dag ligger i ruiner, er 
næsten uudholdelig for Wael Kotaini. 

”Det er svært at forstå, at Syrien er væk. Jeg har svært ved 
bare at sige navnet Aleppo”, fortæller han.

Foto: Mie Brandstrup

Frivillige peers i Det Sociale Netværk: 
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Netop minderne fra hjemlandet, flugten og tankerne om 
dem, der er tilbage, kan være traumatiserende for flygtninge. 
Også når de er havnet i tryghed i et nyt land. Men samtaler 
med og støtte fra andre, der har stået i den samme situation, 
kan gøre en forskel.

Ubehandlede traumer eller psykisk sygdom hos forældrene 
kan betyde, at familierne aldrig kommer rigtig på fode igen, 
og det øger risikoen for, at også børnene udvikler en psykisk 
sygdom.

Det er baggrunden for, at Det Sociale Netværk satte gang i 
peerstøttearbejdet i Byg Bro i 2015.

Med udgangspunkt i egne erfaringer kan især de frivillige 
hos Byg Bro få flygtninge til at sætte ord på de oplevelser, de 
har haft, og de tanker der stadig er med dem. 

For Wael Kotaini er det vigtigt, at man i Byg Bro kan tale 
om de svære ting.

- I Byg Bro har folk en mulighed for at tale om krigen, og 
hvordan de har det med det, selvom det er langt væk. Det er 
lettere for dem at tale med mig om det, fordi jeg har været i 
samme situation og forstår dem, siger han og fortsætter:

- Vi kan tale om alt. Vi kan hjælpe folk med at få sat ord på 
tingene, få dem til at tænke på noget andet end krigen og få 
dem i gang med at leve et nyt liv her.

2: HEADSPACE
Før sårbarhed bliver til sygdom 

Hos headspace bruges peertopeer tankegangen ved 
at være nysgerrig på den unge gennem de frivilliges egne 
erfaringer. De frivillige bruger sig selv i mødet med den unge 
med respekt for den unges situation. 

”I mine samtaler med de unge trækker jeg på mine personlige 
erfaringer, det skaber et trygt og forstående miljø for den unge. 
Ved at give lidt af mig selv og udstråle, at jeg kan genkende 

 situationen, som den unge står i, skabes der en relation, som 
er bygget på gensidig forståelse og respekt. Det er et stærkt 
bånd der knyttes. Den indsigt og kendskabet til den unges 
situation, som man har prøvet på egen krop, finder jeg som 
værende det stærkeste værktøj i ungerådgivning. Nøgleordet 
for mig i denne sammenhæng er empati, og det er specielt dér, 
hvor jeg tænker, at jeg selv og headspace generelt har rigtig 
meget at byde på”, fortæller Christian, der er frivillig hos 
headspace i Aalborg.

Siden headspace første gang åbnede dørene i 2013, er der 
etableret ti afdelinger af headspace landet over: Mere end 
16.000 unge har været i kontakt med headspace, og de 400 
frivillige lægger hvert år 72.000 timer i at hjælpe og støtte 
udsatte unge.

De frivillige kommer som sig selv og ikke for at løfte en 
opgave. Det giver plads til relationen mellem de unge og de 
frivillige. 

I enkelte tilfælde matches unge med frivillige, som har 
lignende udfordringer, men de fleste gange, bruges frivillig
gruppens ressourcer på en måde, hvor man deler ud af egne 
levede erfaringer. Via de levede erfaringer undgås også 
berøringsangsten for at tale om de svære ting. 

Gevinsten for de unge er, at de føler sig mødt og 
forstået 

”Som ungerådgiver havde jeg engang en ung pige i forløb, 
hvis historie var nærmest identisk med min. I mit møde med 
hende blev særligt genkendelse og forståelsen af, hvad hun gik 
igennem central for den tillidsfulde relation, vi fik til hinan-
den. Det var svært for hende at tro på, at hun nogensinde kun-
ne få det godt igen, men som hun sagde, gav det hende håb at 
tale med mig. At hun kunne sidde og se på mig, som var glad 
og rask på trods af, at jeg havde stået præcis samme sted, som 
hun gjorde få år forinden, tror jeg var med til at give hende 
troen på, at det kunne blive bedre”, fortæller Pernille, frivillig 
hos headspace i Aalborg.

Foto: Julia Augusta
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Foto: Mie Brandstrup

Unge rollemodeller fortæller deres historie
Nogle gange har man brug for nogen at spejle sig i, før man som 

ung tør at tale højt om sine egne tanker og  bekymringer. Peertan
kegangen, hvor ligesindede fortæller deres egen histo rie, giver 
gode råd og støtter hinanden, er udgangspunktet i Unge På Vej, 
hvor unge der har haft sårbarhed inde på livet tager ud på ung
domsuddannelser og deler deres historier og erfaringer.

 ”Vi tager altid udgangspunkt i os selv og vores egne følelser. Det 
giver mere mening for de unge at høre om sårbarhed fra én på deres 
egen alder end fra en lærer eller en anden voksen”, fortæller 25åri
ge Mie Berg, der er frivillig i Unge På Vej.

Selv om det kan være grænseoverskridende at stille sig op foran 
hundredevis af gymnasieelever og dele nogle af de inderste tanker 
og følelser, så har hun en klar fornemmelse af, at der bliver lyttet. 

”Der er ofte helt stille, når vi fortæller vores historie. Nogle gange 
kommer de unge hen og taler med os bagefter og stiller spørgsmål. 
Og det samme gør lærerne”.

For Mie Berg handler det om at vise de unge, at det er helt 
i orden at have dårlige dage og være sårbar. Men også hvor 
vigtigt det er at tale med nogen om det. 

”Det er helt okay at sætte ord på sine følelser og sige det højt, 
når man ikke har det godt. Det er faktisk super 

vigtigt.  Hvis man ikke taler om det, kan man blive endnu 
mere ked af det. Det er nemt at tro, at alle omkring én har det 
godt, og man er den eneste i verden, der ikke har det sådan”, 
siger hun. 

Hun ville ønske, at nogen på hendes egen alder havde 
fortalt hende om sårbarhed og svære følelser, da hun var 
teenager. 

”Dengang havde jeg aldrig hørt om psykisk sårbarhed før. 
Hvis jeg havde hørt om det dengang, ville det have gjort en 
forskel”.

Det er netop derfor, at hun er blevet frivillig i Unge På Vej. 
At stille sig op foran unge og fortælle dem, at det er okay at 
føle sig sårbar, og at man sagtens kan få det godt igen.

”Jeg håber, de tænker: ”Det kan jeg godt genkende. Måske 
skulle jeg også tale med nogen”. Jeg vil gerne vise dem, at der 
er håb, at det ikke er skidt det hele og at det godt kan lade sig 
gøre, at få det godt igen. Også selvom det kan tage lang tid”.

DET SOCIALE NETVÆRK blev etableret i 2009 af 
tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der ønskede at 
skabe en forening, der kunne være med til at fjerne fordom-
me og tabuer i forhold til psykisk sårbare. I de syv år, der er 
gået, har Det Sociale Netværk søsat en række initiativer, der 
hjælper udsatte og sårbare. 

Læs mere om Det Sociale Netværk: 
www.psykisksaarbar.dk 

Læs mere om Byg Bro: 
www.psykisksaarbar.dk/forside/projekter/byg-bro 

Læs mere om headspace: 
www.headspace.dk 

Læs mere om Unge På Vej: 
www.psykisksaarbar.dk/unge-paa-vej 

”Dengang havde jeg aldrig 
hørt om psykisk sårbarhed før.

Hvis jeg havde hørt om det dengang, ville 
det have gjort en forskel”.
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Antallet af lønnede og frivillige peer-støtte-
med arbejdere er vokset kraftigt i de seneste 
år. I hele landet er der nu mange forskellige 
måder at være peer på - og mange forskellige 
 organisationer at være peer i. 

Af projektkontoret
Vignet: Lais Christensen

Peer Netværket Danmark anslår, at der alene på 
Sjælland er ansat 90100 peerstøttemedarbej
dere. Ud over i de to satspulje projekter i Region 
Sjælland og Region Hovedstaden er en stor del 

af peerstøttemedarbejderne ansat i Region Hovedstadens 
Psykiatri, hvor der arbejder 25 recovery mentorer.

I hele landet, har peerstøtten forskelligt indhold, kaldes 
noget forskelligt og fungerer i meget forskellige rammer. For 
eksempel afprøver de tre satspuljeprojekter i Socialstyrelsens 
peerinitiativ forskellige former for peerstøtte: 

I projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden” ansættes 
man i kommuner eller region til at lave individuel peerstøtte 
eller gruppeforløb. Man påbegynder sin uddannelse, når 
man er blevet ansat, der løber over et år sideløbende med ens 
ansættelse.

I Projekt ”Peers som brobyggere” i Region Sjælland 
skal man først deltage i et uddannelsesforløb over 10 dage. 
Efterfølgende er en mindre gruppe peerstøttemedarbejdere 

ansat til at gennemføre recoveryundervisning eller være 
peerudskrivningsguider fra psykiatrien

I projekt ”Ligestillet Støtte” i Region Midtjylland forløber 
undervisningen over tolv uger med 2 x 3 timers undervisning 
pr. uge og efterfølgende lønnede og frivillige peerstøtteopga
ver. Også i Region Midt laver peers recoveryundervisning og 
peerguider i forbindelse med udskrivelse fra psykiatrien

Derudover er der mange andre forskellige funktioner og 
job titler. Blandt andet recovery mentor, peer underviser, 
medarbejder med brugererfaring m.m. 

Selvom der er mange forskellige former for peerstøtte, er 
der også nogle hovedtemaer, der går igen. Mange peerstøtte 
opgaver handler om at skabe kontakt og håb hos menne
sker, der kan have svært ved at se lyst på fremtiden alene. 
Opgaverne handler ofte også om at videregive de færdighe
der, der fremmer en recoveryproces og om at være en støtte i 
de svære overgange mellem indlæggelse og hverdagsliv. 

PEER-STØTTENS 

MANGE FORMER

• I Region Hovedstaden kan du bl.a. møde peer-støttemedarbejdere i form af Recovery-mentorer – på
 døgnafsnit i Region Hovedstadens Psykiatri
• Peer-støttemedarbejdere – på ambulante afsnit i Region Hovedstadens Psykiatri og kommuner i Region
 Hovedstaden
• Medarbejdere med brugererfaring (MB) – efteruddannelse for fagfolk med psykisk sårbarhed
• Vendepunkter – instruktører til vendepunktsforløb og peer-støttemedarbejdere i forskellige tilbud
• Skolen for recovery – for patienter, pårørende og medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri
• Team ’Ud i Livet’ – frivillige peer-støttemedarbejdere, der besøger botilbud
• Peer Netværket Danmark – et nystartet netværk for peers i hele landet

Kan du bevare overblikket?
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Selvom forskning viser, at peer-støtte kan gøre 
en forskel, er dokumentationen af de målbare 
effekter endnu under opbygning. 

Derfor var det af stor betydning, da en rando-
miseret og kontrolleret evaluering i begyndelsen 
af året viste, at peer-gruppeforløbene ’LÆR 
AT TACKLE angst og depression’ har lige så god 
effekt på angst og depression, som behandling 
med kognitiv terapi.

Kurserne gennemføres af frivillige instruktører, 
der selv har haft angst og/eller depression tæt 
inde på livet. En af dem, er Pernille Møgelvang 
Dohn.

Af: Nete Bang-Hansen 
Redigeret af: Klavs Serup Rasmussen
Foto: privat

For Pernille Møgelvang Dohn blev peergruppefor
løbet ’LÆR AT TACKLE angst og depression’ et 
vendepunkt og starten på at trappe ud af medici
nen. I dag er hun selv instruktør og nyder for før

ste gang i mange år at kunne mærke sommerfugle i maven. 
En følelse, der ikke har været der i de mange år, hvor Pernille 
var i medicinsk behandling for angst.  Kurset fik Pernille til 
at tage fat om sin angst i stedet for at skubbe den foran sig.

Peers skaber troværdighed
”Hold kæft, det kan du sagtens sige, du ved ikke, hvordan 

det er”  sådan kunne Pernille godt have det, når sundheds
professionelle forsøgte at komme med velmenende råd om, 
hvordan hun skulle håndtere sin angst. Derfor var det afgø
rende for Pernille, at det på kurset var instruktører, der selv 
havde erfaring med angst og/eller depression, der underviste. 
Det betød, at hun havde lettere ved at tage redskaberne til 
sig – hun kunne jo se, at de virkede på mennesker som hende 
selv. Således er den rollemodels funktion som en peer kan 
have helt afgørende for det kursus, som kursisterne får.

”Vi ved fra forskningen i LÆR AT TACKLE, at når sund-
hedsprofessionelle underviser, så ved kursisterne mere efter 

et kursus, men hvorimod hvis det er peers, der underviser, 
så handler kursisterne mere,” fortæller chefkonsulent fra 
Komiteen for Sundhedsoplysning Nicolaj Holm Faber. 

Formålet med kurserne er at få kursisterne gjort til gode 
selvhjælpere og at øge kursisternes selfefficacy   på dansk 
mestringsforventning  og netop dette er peers særligt gode 
til. Peers kan være gode rollemodeller, fordi de selv har stået 
i en lignende situation. Det betyder, at de er i øjenhøjde med 
deres kursister og ved, hvor skoen trykker, og dermed kan 
de inspirere til at bruge de værktøjer, som kursisterne bliver 
præsenteret for og øge kursisternes tro på, at de også selv kan 
få foden under eget liv. 

AGF tabte, men Pernille vandt
LÆR AT TACKLEkurserne har fokus på aktiv selvhjælp, 

hvor frivillige, der selv har haft angst eller depression inde på 
livet, underviser. Det, at instruktørerne selv kender til det at 
have angst og /eller depression, betyder også, at der kommer 
en helt særlig stemning på holdet, hvor deltagerne føler, at de 
kan være helt sig selv, og at de bliver mødt af forståelse. 

”Det virker ofte som en lettelse for deltagerne at komme på 
et hold med andre i lignende situation, og det gør det muligt 
for deltagerne at arbejde med det, som betyder noget for dem,” 
fortæller Nicolaj Holm Faber.

Pernille har gjort redskaberne fra kurset til en aktiv og 
med tiden helt automatiseret del af hendes hverdag. Blandt 
andet bruger hun problemløsning og handleplaner.

 Det at være i store forsamlinger på ukendt grund kan 
trigge Pernilles angst. Men da Pernille skulle til pokalfinale 
i Parken sammen med 40.000 andre, heriblandt hendes søn 
på 15 år og hans kammerater, tog hun kursets værktøjer 
problemløsning og handleplaner til hjælp. Pernille nåede 
frem til, at hun måtte undersøge, hvor hun kunne trække 
sig hen, hvis hun skulle få et angstanfald. Hun lavede en 
handleplan for at undersøge, hvor i Parken hun og børnene 
havde pladser og en handleplan for at ringe til Parken for at 
høre, hvor hun kunne få hjælp, og hvor hun eventuelt kunne 
trække sig hen.

 Det blev til et nederlag for Pernilles favorithold AGF, men 
det tog bestemt ikke glæden over oplevelsen fra Pernille, 
som i dag oplever, at hun lever livet, hvor hun før ofte blev 
hjemme. 

PEER-GRUPPEFORLØB, 
DER GIVER SOMMERFUGLE I MAVEN

VIDEN:
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LÆR AT TACKLE angst og depression består af 
syv moduler, hvor der undervises i 2 ½ time én 
gang om ugen i syv uger.

 
Undervisningen gennemføres ud fra en 

detaljeret manual og varetages af to instruktører. 
Mindst én af instruktørerne har personlig erfaring 
med angst og/eller depression og fungerer som en 
positiv rollemodel.

 
Instruktørerne har gennemført et uddannelses- 

og certificeringsforløb, der giver dem kompetencer 
til at undervise. 

Alle kursushold bliver evalueret, og der bliver 
gennemført forskning i effekterne. Begge dele er 
en væsentlig del af kvalitetssikringen. 

Kurset er udviklet af Komiteen for 
Sundhedsoplysning i samarbejde med Stanford 
Universitet og National Health Service i England.

LÆR AT TACKLE angst og depression udbydes i 
46 kommuner. Se hvilke kommuner, der udbyder 
kurserne på www.patientuddannelse.info 

EN INDSATS MED EFFEKT

LÆR AT TACKLE angst og depression er 
evalueret af EPOS, Aarhus Universitetshospital 
og Aarhus Universitet. Formålet med 
evalueringen var at undersøge kursets effekt 
på voksne menneskers symptomer på angst og 
depression samt kursets effekt på deltagernes 
self-efficacy. Evalueringen er gennemført i et 
randomiseret, kontrolleret design. Der deltog 
i alt 853 personer fordelt på 37 kommuner. 
Hovedresultatet af evalueringen er, at kurset 
har en statistisk signifikant positiv effekt på 
deltagernes:
 

• symptomer på angst 
• symptomer på depression 
• tro på egne evner til at kunne håndtere   
 og kontrollere symptomer på angst og   
 depression  
• tro på egne evner til at kunne opnå   
 følelsesmæssig og praktisk støtte    
 hos omgivelserne

Kursusdeltagerne havde efterfølgende færre 
symptomer på både angst og depression end 
kontrolgruppen.  Ligeledes fik kursusdeltagerne 
også en øget tiltro til deres evner til at kunne 
håndtere og kontrollere deres symptomer på angst 
og depression samt en øget tiltro til at kunne opnå 
støtte hos omgivelserne. Den positive effekt var 
stadig til stede ved den sidste måling tre måneder 
efter at kurset var afsluttet
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Af Merete Benedikte Johansen, cand.theol. og koordinator for 
recovery-mentor projektet i Region Hovedstadens Psykiatri

Illustration: Lais Christensen
Foto: Jette Nielsen

Da jeg i sin tid besluttede mig for at søge jobbet 
som recoverymentor og tovholder for projek
tet i 2013, skrev jeg følgende i min  ansøgning:
Når Region Hovedstadens Psykiatri søger en 

projektmedarbejder med patienterfaring til at indgå i arbejdet 
med rehabilitering og recovery hos psykiatriske patienter, er 
det udtryk for, at en vigtig udvikling er undervejs i psykiatrien 
i almindelighed og i opfattelsen af den psykiatriske patient i 
særdeleshed. Ønsket om at drage nytte af de ofte dyrtkøbte 
erfaringer, som vi med en psykisk lidelse har samlet os gennem 
årene, er ikke alene nyt – det er godt nyt.

Jobbet som projektmedarbejder (recovery -mentor og 
tovholder) udfordrer det forhold, som alle med en psykiatrisk 
diagnose har oplevet: at behandleren er ekspert, og man selv 
blot er patient. Det vil jeres projekt lave om på, og derfor søger 
jeg stillingen. 

Dét var min motivation dengang, og dét er min motiva
tion i dag:  At personer, der selv har gennemgået forskellige 
former for psykisk lidelse, sidder inde med en viden om 
sygdom og recovery, som er uvurderlig både for 
den, der selv er i psykia trisk behand
ling, og for den der er ansat til at 
 behandle vedkommende. At eksperten 
i et behandlingsforløb og i en behandlingsrelation altid også 
inkluderer patienten selv.

Recovery-mentor projektet i Region Hovedstadens 
Psykiatri var på mange måder et nyt tiltag, som ikke alene 

talte ind i en politisk eller en behandlingsmæssig sammen
hæng. Det talte til os, der, med en lidt slidt vending, har 
prøvet det selv. Os, som både har prøvet at være syge og har 

båret skammen over det samtidig. Os, som har betalt en høj 
pris helbredsmæssigt, personligt og socialt, og som har måtte 
leve med tabuet om, at et menneske med en psykisk lidelse 
på mange punkter må være ringere stillet end andre, når det 
kommer til udviklingsmuligheder, status og i selve samfun
det. 

Og ja, det var jo bare et enkelt jobopslag og ja, de ledte jo 
kun efter seks mentorer, men det var nyt. Her følte vi, at vi 
for første gang ikke kun blev talt om men talt med, og det 
gjorde hele forskellen. Det var et spring i livet – arbejdsmæs
sigt såvel som personligt for os, der blev en del af projektet.

Fra patient til ansat i psykiatrien
Da vi seks blev ansat, var det eneste krav (sådan er det sta

dig i dag, når der kommer nye mentorer til), at vi hver især 
skulle have en diagnose og mindst én indlæggelse bag os. 
Det var kravene. Ja, det var mere end det. Det var de særlige 
kompetencer, de ledte efter hos os. Man ønskede ikke blot 
at ansætte nogen, der så at sige bare havde været syge. Man 
ønskede at ansætte nogen, som havde gennemlevet perioder 
med sygdom og nu levede med det – og levede godt. At have 
været syg og var kommet sig, var her en kompetence i sig selv, 
og også dét var nyt! 

Recovery-tanken
Det er en væsentlig pointe indenfor al recoverytænk

ning, at det ikke er sygdomserfaringerne 
men derimod livserfaringerne, der er i 
fokus – eller bedre: det er alle de erfaringer, 
du har gjort dig på vejen mod recovery, der tæller. Nogle 
mennesker kan fortælle en recoveryhistorie, som stort set 
ikke omhandler sygdom, mens andre tager deres udgangs
punkt i netop sygdom, diagnose og behandling. Vigtigt for 
alle fortællingerne er dog, at recovery ikke handler om at 
have været syg og at være blevet rask. Det handler om, at du, 
med de forhold, der er givet dig i livet, kan få det bedre – ja, 
at du kan få det godt (igen!). Og det er en øvelse, som for 
mange, der eksempelvis lider af tilbagevendende perioder 
med sygdom, er en større bedrift end det at kunne sige: Jeg 
er rask.

Hvis man sætter det på spidsen, kan man sige om recovery, 
at her er der ingen, der bliver raske forstået på den måde, at 

DET STARTER MED ET 
Beretning om at starte peer-indsatsen op i Region Hovedstadens psykiatri:

Nye døre åbnede 
sig i forsommeren 2013.
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man i en recoveryproces aldrig når i mål. 
Din recoveryhistorie er en fortløbende proces, 
hvor er faring, indsigt, ny forståelse, ny mestring, 
omstilling, livs duelighed, indhold, udfordring, 
tilgivelse, trøst, fællesskab, styrke, personlige mål og 
drømme alt sammen er med til at tegne billedet af dig i dit 
liv og ikke af dig med din sygdom. 

Indenfor recovery insisterer man på, at alle kan 
komme sig som i at komme videre, komme til sig selv, 
komme tilbage på sporet og komme frem i lyset igen. 
Det handler i bund og grund ikke om at blive bedre 
til noget men om at blive klogere på det og derigen
nem blive bedre rustet, om det så er til at tackle 
sygdom og symptomer eller til at tage fat på uddan
nelse, job, familie, interesser og meget andet. Det 
er denne tanke eller ide, som bærer hele initiativet, 
og det er med denne overbevisning, at mentorerne 
møder patienterne lige dér, hvor de er. Recovery
mentorerne er blevet nogle stærke ambassadører 
for ideen, idet de bærer beviset for, at ideen holder 
vand i dem selv.

 
Ikke al begyndelse er svær

Som ny recoverymentor skal man på bedste beskub for
søge at finde sine ben på afsnittet. Kollegerne skal lære en at 
kende, og man skal finde en måde, hvorpå arbejdet med pa
tienterne og samarbejdet med kollegerne kan gå hånd i hånd. 
Det er ikke altid let … men det er heller ikke altid svært! 

Jeg vil vove den påstand, at alle mentorer uden undtagelse 
har erfaret, at kontakten og relationen til patienterne har 
vist sig at være ukompliceret, uproblematisk og frem for alt 
ønsket. Afstanden mellem mentor og patient er ofte kort, og 
lysten til at snakke mere og vide mere udvisker hurtigt, hvad 
der måtte være af ydre forskelle. I samtalerne mødes de ikke 
om det, de hver især har oplevet i livet med sygdommen men 
om den del af sygdomslivet, de kan genkende hos hinanden. 
Nogle gange er der mange lighedspunkter i deres histori
er og andre gange knapt så mange, men fælles er altid, at 
begge parter har lidt og levet – de har med andre ord ’været 
der’ begge to. Ikke dér på afsnittet, dér i diagnosen, dér i 
behandlingen men dér i livet, i krisen, i skammen, i fortviv
lelsen, i mørket og dér i håbet.  Frida Linnea Olsson, mentor 

på Psykiatrisk Center Frederiksberg F2Ø (lukket intensivt 
afsnit).

I samtalen med patienten vil mentoren ofte søge at 
fremhæve to vigtige aspekter, der kendetegner patientens 
situation:

· Genkendelighed (nu og her): mentoren har lidt før, som 
patienten lider nu. 

· Håb (det fremtidige): mentoren er kommet sig – patienten 
kan komme sig.

Sagt på en anden måde så henter mentoren både sin 
troværdighed og sin autoritet ved det at have gennemlevet 
tilsvarende svær sygdom uden derved også at have mistet 
sig selv  og ved at være åben omkring den vanskelige vej, 
 mentoren selv har gået, skabes der håb for den patient, som 
for en tid mener at have mistet det. Her er der ikke kun tale 
om det vikarierende håb, som både behandler og plejeper
sonale kan bære og dele med patienten, forankret i teoretisk 
viden og ønsker om bedring. Hos mentoren er der i langt 
højere grad tale om et insisterende håb, som kort og godt 
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bunder i sikker viden fra et levet liv. Det ene er ikke bedre 
end det andet, men de supplerer hinanden på en for patien
ten meget opbyggelig måde.

At være og at gøre  
Der er et vigtigt aspekt ved mentorarbejdet, som ikke 

bliver udfoldet så tit. Helt kort kan man sige, at der er et 
’gøre’ og et ’være’ aspekt ved enhver mentors arbejde. Der er 
groft sagt tale om det, mentoren gør for patienterne, og det, 
mentoren er i forhold til personalet. Denne dobbelthed ses 
tydeligst i mentorens første tid i arbejdet, hvor det endnu 
ikke er blevet klart hvilke arbejdsopgaver, mentoren skal 
tage fat på først.

 Mange mentorer oplever, at det at drikke en kop kaffe 
med en patient, gå en tur eller spille et spil ikke rigtig gør en 
 forskel. De kan tilmed føle at de individuelle kompetencer, 
som de for eksempel har med sig fra uddannelse og andre 
job, heller ikke har mulighed for at komme i spil. Dette kan 
være kilde til stor frustration ikke mindst for de mentorer, 
som har en lang uddannelse bag sig og evt. mange års er
faring fra arbejdsmarkedet. For de vil gerne i gang. Mærke at 
de bidrager med noget værdifuldt og nyt, og de vil gerne se 
og vise resultater. 

Men denne første tid er ikke til resultater – i hvert fald 
ikke til synlige resultater. Denne tid er til skjul te successer 
og vel at mærke ikke primært i relation til patienterne men i 
relation til personalet på afsnittet.

Personalets billede af patienterne
Alle mentorer er ved begyndelsen af deres ansættelse  blevet 

mødt med samme store forundring hos deres nye kolleger. 
De forskellige personalegrupper har naturligvis vidst, at de 
i en recoverymentor ville møde et menneske, som har haft 
psykisk lidelse tæt inde på kroppen. Men efter lidt tid har det 
undret mange, at den mentor, som er blevet deres kollega, og 
som fungerer godt i arbejdet, også har været syg, også har en 
diagnose, også har været/er medicineret, og også har været 
indlagt!

Denne forundring har mange gange affødt nogle for begge 
parter meget værdifulde samtaler om, hvad det overhovedet 
vil sige at være en syg patient, og hvad det vil sige at være 
en rask patient … for hvad er mentoren?, og hvordan passer 
han eller hun nu ind i billedet af en psykiatrisk patient? Hvis 
mentoren så oven i købet kan fortælle om uddannelse og 
arbejdsliv ja, så er billedet helt utydeligt. Mentoren er måske 
ikke klar over det på det pågældende tidspunkt, men det er 
lige nøjagtig de samtaler, der er mentorens første og meget, 
meget vigtige opgave i arbejdet – at vise, at man er, før man 
kan gøre det, man skal, og det har gang på gang været en 
øjenåbner for personalet. Dette hænger tæt sammen med 
det faktum, at mange, der er ansat i behandlings psykiatrien, 
ikke er vant til at se de raske og ressourcestærke (tidligere) 
patienter, og det må naturligvis præge deres daglige arbejde.

 Mentoren er således ikke kun et bevis for patienten om, at 
man kan komme sig fra svær psykisk lidelse. Dette bevis er 
mentoren også overfor personalegruppen.
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En mentor er en mentor er en mentor
Alle mentorer er forskellige. Nogle føler en større grad af 

loyalitet overfor patientgruppen end overfor personalegrup
pen, og de ser sig primært som patientens talsmand. Det er i 
denne gruppe af mentorer, du finder dem, der ønsker at for
andre psykiatrien indefra. De er ofte meget skeptiske overfor 
den behandling, man tilbyder de indlagte patienter hvilket 
bl.a. kommer til udtryk i forhold, der omhandler medicinsk 
behandling og brugen tvang. Den mentor, som føler sig i 
opposition til behandlere og plejepersonale, er underligt nok 
ofte også en meget afholdt mentor. Det skyldes, at mentoren, 
gennem den tætte og fortrolige patientrelation, når derind 
hos patienten, hvor personalet ikke får lov at komme, og det 
gør indtryk. Den kritiske mentor spejler den kritiske patient, 
og det tilhørsforhold, der opstår mellem dem, er stærkt og 
 loyalt. Her bliver mentoren patientens ven og fortrolige støtte 
og somme tider en sten i skoen på behandleren.

En anden mentortype er den, der søger et stadigt tættere 
bånd til personalegruppen med ønske om at blive en fuldt 
ud integreret del af denne. Mange steder har dette haft en 
positiv afsmittende effekt på patienterne. Det tætte sam
arbejde mellem mentor og personale åbner for, at patientens 
tillid til mentoren kan blive til en tillid til behandler
teamet. Når mentorens loyalitet er ligeligt fordelt mellem 
 personalet og patienten, kan en mulig skepsis eller mistro 

Recovery-mentor projektet i Region Hovedstadens Psykiatri løb fra juni 2013 til udgangen af 2014. 
Her arbejdede Merete Johansen dels som recovery-mentor (peer) i henholdsvis akutmodtagelsen og på et 
åbent afsnit på Psykiatrisk Center Ballerup og dels som tovholder på projektet.  

Ved begyndelsen af 2016 var der ansat 20 recovery-mentorer på bl.a. lukkede intensive, åbne og 
affektive afsnit og flere er på vej. Både pilotprojekt og projektet ligger under Kompetencecentret for 
Rehabilitering og Recovery på Psykiatrisk Center Ballerup og ledes af Lone Petersen. Merete Benedikte 
Johansen er koordinator for indsatsen. Projektet løber frem til udgangen af 2017. 

hos patien ten overfor ”systemet” ofte nedtones. Dette kan 
lette kommunika tionen mellem patient og behandler og kan 
på længere sigt give patienten en følelse af medinddragelse.   
Det er min klare overbevisning, at det er denne mentortype, 
man skal styrke og udvikle i årene, der kommer.

En god ide men med svære betingelser
I alle personalegrupper har ansættelsen af en recovery 

mentor været forbundet med bekymringer, som bl.a. er 
kommet til udtryk i følgende spørgsmål hos personalet: 

Der har også været en generel uvished om, hvad mento
r erne i det hele taget skal lave, og det har naturligvis ikke 
gjort personalets forbehold overfor det nye initiativ mindre. 
Dertil kommer, at langt de fleste afdelingssygeplejersker har 
følt, at beslutningen om at ansætte en mentor er blevet taget 
for dem, og på den baggrund har det ikke været let at sælge 
ideen til deres personalegruppe. Her har et stort flertal givet 
udtryk for, at såfremt der skulle ansættes en ny medarbejder, 
så så man hellere, at man ansatte endnu en sygeplejerske eller 
en assistent. 

"Skal vi holde øje med eventuelle symptomer hos 
mentoren? Er recovery-mentoren mere syg end rask?
Og kan vi bibeholde vores arbejdsform og jargon nu,

hvor der er en tidligere patient iblandt os?"
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Afsnittenes parathed
Gentagne nedskæringer og overbelægning som en del af 

hverdagen på de psykiatriske centre gør, at alle er pressede på 
tid og ressourcer. I det lys har beslutningen om at ansætte en 
helt ny medarbejdertype været set som en udfordring, man i 
nogle tilfælde hellere var foruden. Det skal dog understreges, 
at mange blandt personalet tydeligt har kunnet se potentialet 
i projektet – de har blot ikke følt overskuddet til at lade det 
udfolde sig på netop deres afsnit.   

Hverdagen på afsnittene
Livet på et afsnit er præget af faste rutiner samt en klar 

definition af, hvem der tager sig af hvad og hvornår, og al 
behandling af patienterne tager udgangspunkt i den lægelige 
vurdering understøttet af plejepersonalet i tæt samarbejde 
med de øvrige personalegrupper såsom fysioterapeuter, ergo
terapeuter, socialrådgivere, psykologer m.fl. Tilstedeværelsen 
af en mentor på afsnittet bryder ikke med denne indretning, 
men idet mentoren bevæger sig på tværs af alle medarbejder
grupper, kan der opstå forvirring, som for nogle af de ansatte 
har føltes som en indgriben i en ellers fast orden. Kunsten 
har været på én gang at imødegå personalets bekymringer 
uden derved samtidig at nedtone mentorens særlige rolle i 
personalegruppen. 

Det handler i bund og grund om, at mødet mellem mentor 
og personale bliver så godt og gnidningsfrit som muligt. 

Kodeordene her er nysgerrighed, aner
kendelse, ydmyghed, interesse og 

mod. Det har der heldigvis 

været rigeligt af, og på langt de fleste afsnit har dét, der star
tede som bekymring og forbehold, meget hurtigt udviklet sig 
til gensidig inspiration og samarbejde. 

Rollen som mentor fremover
Mentorrollen er i stadig udvikling. Hvad der startede som 

en god ide og et ydmygt supplement til allerede fastlagte 
arbejdsgange har bevæget sig i retning af større afgræns
ning af mentorrollen, nogle for mentorerne helt specifikke 
arbejdsopgaver, og hvad der på sigt vil kunne betegnes som 
en decideret mentorfaglighed. 

Denne udvikling ses bl.a. indenfor rammerne af det 
erfafællesskab, som fra start af har skullet hjælpe og 
støtte mentorerne i deres arbejde. Når mentorerne tilbage 
i pilotprojektets startfase mødtes i dette fællesskab, var det 
hovedsagligt for at tale dagligdagens udfordringer og glæder 
igennem. Alt var nyt, og det nye skulle behandles og bearbej
des i det særlige rum, som mentorerne havde sammen.

 I dag ser billedet anderledes ud. Når mentorerne mødes 
i erfafællesskabet i dag, er det til faglige oplæg og men
torsupervision. Her diskuteres mentorpatientforhold, 
grænsesætning i forhold til det at bruge sin egen historie i 
arbejdet, diagnoseproblematikken i psykiatrien, pårørende
rollen, sygdomsmodeller, gruppefacilitering og erfaringer fra 
 recoveryarbejdet herhjemme og i udlandet.

Dette afspejler sig naturligvis i mentorernes arbejde. De 
går nu ikke ’kun’ på arbejde som det gode eksempel på, at 
man kan komme sig fra psykisk lidelse. Nu kommer de på 
arbejde med tilbud om recoverygruppe for patienterne, 
samtaler med pårørende, oplæg for personalet om recovery 
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– deres egen og andres, og de deltager i psykoedukation, ud
arbejder undervisningsmateriale, vejleder og støtter patien
terne frem mod udskrivelse og meget andet. 

På vej mod nye mål
Vigtigst er dog arbejdet med de arbejdspladser, som er 

en direkte del af projektet. Mentorprojektet har, både i sin 
spæde start og i det arbejde, der pågår nu, indvarslet en 
holdningsændring i forhold til behandlingen af psykiatri
ske patienter, tidligere patienters værdifulde supplement til 
behandlingen og ikke mindst et øget fokus på recovery og 
patientinddragelse.

Vi er kommet langt og har efterhånden fået opbygget 
en god og stærk platform for det videre arbejde med re
coverymentorer i Region Hovedstadens Psykiatri. Dette 
er sket gennem godt samarbejde med afsnitspersonalet og 
ledelsen på centrene men fremfor alt gennem mentorernes 
forbilledlige motivation, mod og store arbejdsindsats. 

Det er dem, der i det daglige arbejde har fået vendt perso
nalets bekymring til begejstring og dem, der har udfordret et 
ofte unuanceret billede af den psykiatriske patient – syg som 
rask. Det er dem, der har givet nyt håb til de patienter, der 
uden mentorens tilstedeværelse på afsnittet måske ikke hav
de følt sig hørt eller set for dem, de i virkeligheden er. Og det 
er mentorerne, der har vist behandlere og plejepersonale, at 
en psykiatrisk diagnose ikke behøver at betyde en stopklods 
for hverken arbejdsliv, livsudfoldelse eller ambitioner i livet.

Mentorerne er gået fra at være den gode nyhed til den gode 
kollega, men der er stadig en vej at gå. De bliver endnu ikke 
helt opfattet som ligeværdige kolleger, og det vil vi arbejde 

for i tiden, der kommer. Vi er på vej ind i en konsoliderings
fase, hvor mentortanken skal slå rødder og styrkes, og vi er 
godt klædt på med det, som al nytænkning i bund og grund 
bygger på: kreativitet, selvbevidsthed og en god sag.

MERETE BENEDIKTE JOHANSEN
Den 1. januar 2015 sagde Merete Benedikte Johansen farvel 
til mentorjobbet og fungerer nu udelukkende som koordinator 
for recovery-mentorerne. 
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HAR PEER-STØTTE 

EN EFFEKT?
En række udenlandske studier viser, at mennesker, 

derselv 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 peersupport (støtte fra ligesindede).

Peerstøtte kan i særlig grad bidrag til recovery processen 
ved at skabe håb, være rollemodel samt ved at dele erfarings
baseret støtte og viden om hvilke mestringsstrategier, der er 
gode at bruge i hverdagen.

Derudover har peerstøtte vist sig ofte at have en posi
tiv effekt på dem, der selv arbejder i peerstøttefunktioner 
samt for udviklingen af recoveryorienteringen i forskellige 
organisationer. En peerstøttemedarbejder kan eksempelvis 
påvirke kulturen i en organisation i retning af større og bed
re opmærksomhed på recovery. 

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 peerstøtte vist sig ofte at have en posi
tiv effekt på dem, der selv arbejder i peerstøttefunktioner 
samt for udviklingen af recoveryorienteringen i forskellige 
organisationer. En peerstøttemedarbejder kan eksempelvis 
påvirke kulturen i en organisation i retning af større og bed
re opmærksomhed på recovery.

PEER-NETVÆRKET	DANMARK

Peer-Netværket Danmark er et landsdæk-
kende netværk for peer-støtte medarbejdere, 
både lønnede og frivillige. 

En af Peer-Netværkets opgaver er at skabe 
netværksgrupper for peers i Satspuljepro-
jekterne. Disse grupper danner grundlag for 
faglig sparring, læring og erfaringsudveksling 

 deltagerne  imellem. Peer-Netværket er en 
selvstændig platform og er uafhængig af arbejds-
givere til peer-støtte medarbejdere i projekterne.

Se mere på HYPERLINK "www.peernet.dk" og 
følg os på Facebook. Her kan du læse om vores 
aktiviteter, medlemskab, intranet og 
se jobopslag.

Det bedste er, at du kan blive medlem!

FRA VORES SAMARBEJDSPARTNERE:

Kilde: ”En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser” Regeringens ssykiatriudvalg s. 212
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OM PARTNERSKABSPROJEKTET

PEER-STØTTE I REGION HOVEDSTADEN
Hvem kan få peer-støtte

Tilbuddet henvender sig til borgere over 18 år med psyki
ske vanskeligheder, som modtager tilbud fra de psykosociale 
indsatser under kommunernes psykiatriområder, der har ret 
til en særlig beskæftigelsesrettet indsats i forbindelse med ud
skrivelse, eller som modtager ambulant psykiatrisk behand
ling. Borgeren skal selv ønske at modtage peerstøtte.

Målet med peer-støtte
For målgruppen gælder, at de psykiske vanskeligheder skal 

være den primære problematik, og at andre problematikke 
som for eksempel misbrug skal være sekundære. Det forven
tes, at samarbejdet med en peerstøttemedarbejder skal gøre 
en forskel for borgerne på følgende områder:

At føle håb og genvinde troen på sig selv og sine 
muligheder. 

At opleve mening og motivation for at skabe forandringer 
i sit liv.

At kunne beskrive sin situation og behov for sig selv 
og andre.

At samarbejde med andre, med udgangspunkt 
i sine personlige mål, ressourcer og viden om sin situation.

Øget adgang til fællesskaber, fx arbejde eller uddannelse,
og et styrket netværk.

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 peerstøttemedarbejder i 

projektet. Kriterierne fokuserer på at have relevante erfarin
ger med psykiske vanskeligheder og egen recovery. Formelle 
 kvalifikationer er sekundære.

For at kunne blive peerstøttemedarbejder skal man 

have levet med psykiske vanskeligheder.

have været i gang med en recoveryproces i mindst et år.

være i stand til at sætte modtageren af peerstøtten i
centrum og bringe egne erfaringer i spil til gavn for bor 
gerens ønske at varetage et job på mindst 15 timer om 
ugen.

To slags peer-praksis
Det er et krav til partnerskabet, at to modeller for peer

støtte afprøves. De to modeller, partnerskabet har udviklet, 
beskriver de hovedopgaver peerstøttemedarbejderne skal 
varetage. Det er den enkelte arbejdsplads, der vælger, hvilken 
model peerstøttemedarbejderen skal arbejde ud fra.  

Individuel peer-støtte skal styrke borgerens forudsætnin
ger for aktivt at deltage i egen recoveryproces samt bidrage 
til at facilitere denne proces. Den individuelle peerstøtte 
arbejder i indsatsen med udgangspunkt i borgerens aktuelle 
ønsker og mål. Peerstøttemedarbejderen kan, såfremt bor
geren efterspørger det, fungere som brobygger til instanser, 
netværk og tilbud i lokalområdet.

Peer-gruppeforløb gennemføres som en del af eksisterende 
gruppeforløb i samarbejde med andre medarbejdere. I fælles
skab kan etableres nye gruppeforløb. I samspillet med andre 
kan gruppeforløb være en måde til at forstå sit eget liv bedre 

– og de vilkår som betinger det. I gruppen vil man ofte også 
kunne støtte og hjælpe hinanden I dagligdagen udspiller pe
erstøtten sig også på andre måder som fx uformelle samtaler, 
socialt samvær eller blot det, at man står til rådighed, så man 
ikke føler sig alene.

 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.

Se mere på www.peerstøtte.dk



HVILKEN ROLLE SKAL 

PEER-STØTTEN SPILLE?
Den engelske ”Peer-worker role star” kan bruges til målrettet at drøfte ønsker og forventninger til peer-
støtte på den enkelte arbejdsplads. En fælles forståelse af, hvad I ser som de vigtigste peer- opgaver, er 
et godt udgangspunkt for tydelige peer-roller og et meningsfuldt samspil med kollegaerne.

1. Dele levede erfaringer
2. Skabe relationer
3. Være en recovery-rollemodel
4. Brobygning til indsatsen
5. Erfaringsbaseret viden
6. Samme opgaver som kollegaerne
7. Input til personalemøder
8. Følgeskab til lokale aktiviteter

a.  Centralt for peer-rollen
b.  En ønskværdig del af peer-rollen
c.  Ikke en del af peer-rollen

Kilde: 
“Introducing peer workers into mental health services”
St George’s, University of London, 2015.


