
 

Oplever du psykiske  

udfordringer i hverdagen, og har du  

lyst til støtte og følgeskab i  

Rudersdal? 

”Det er rart at have 

 én at følges med. Det gør det 

nemmere at komme ud. Jeg 

var ikke kommet af sted, hvis 

det ikke havde været for 

peerstøtten. Så var jeg aldrig 

taget derover.” 

Citat fra borger, der får peerstøtte 



 

 

Erfaringer, der gør en forskel 

Bro til Hverdagslivet er et projekt 

inden for peerstøtte. Peerstøtte 

betyder ”borger til borger” og bygger 

på relation mellem mennesker, som 

har personlige erfaringer med 

psykiske vanskeligheder. Projektet 

er derfor for dig, som oplever 

psykiske og sociale udfordringer i 

hverdagen. Projektets frivillige har 

selv personlige erfaringer med 

psykiatri, psykiske vanskeligheder og 

recovery, og de er nået så langt i 

deres forløb, at de nu gerne vil bruge 

deres erfaringer til at hjælpe og 

støtte dig. 

 

 

Har du lyst til følgeskab og 

støtte? 

I Bro til hverdagslivet er der frivillige, 

som selv har erfaringer fra 

psykiatrien, og som gerne vil støtte 

dig og tilbyde dig følgeskab i 

hverdagen.  

Vil du gerne starte til en aktivitet, 

tage til et foredrag eller måske til et 

socialt arrangement, men kommer du 

aldrig afsted? De frivillige i Bro til 

hverdagslivet står klar til at støtte dig 

og følge dig afsted. De kan hjælpe dig 

med at bane vejen ud til aktiviteterne 

og fællesskabet.  

Vi afholder også café-arrangementer, 

hvor du kan deltage i et socialt 

fællesskab alt efter lyst og behov. Der 

vil også være oplæg om recovery-

orienterede emner. Alle er velkomne, 

og du må gerne tage 

bostøtte/hjemmevejleder/pårørende 

med. 



 

 

 

 

Er du interesseret i at få peerstøtte, eller har du spørgsmål og gerne vil vide mere, 

så kontakt os.  

Koordinator Rikke Thomsen 

Tlf.: 25 97 08 49 

Mail: rt@detsocialenetvaerk.dk 

Hvorfor peerstøtte? 

Borgere, som allerede har prøvet 

peerstøtte, fortæller, at det giver 

fornyet håb og tro på fremtiden at 

snakke og følges med en, som selv har 

erfaringer med psykiske 

vanskeligheder, og som er kommet 

sig.  

” Jeg har aldrig mødt én før, som fejlede det, 

jeg gør. Jeg har aldrig mødt en, der sagde, at 

’det forstår jeg godt’. Det var lidt af en 

øjenåbner […] Det var meget overvældende 

at opleve, faktisk, at der er en, der kender 

følelserne.” (citat fra borger, som får 

peerstøtte) 

De fortæller, at det er en måde at 

komme mere ud på – deltage i 

aktiviteter, svømning, mindfulness, 

foredrag, sociale arrangementer – da 

du får følgeskab og støtte fra en, som 

ved, hvordan det føles, når hverdagen 

er ekstra tung.  

Du får også mulighed for netværk og 

fællesskab. 

Hvem kan få følgeskab og 

peerstøtte?  

Bro til hverdagslivet er for dig, som 

oplever psykiske vanskeligheder i 

hverdagen, og som gerne vil have lidt 

ekstra støtte til at komme ud og nyde 

Rudersdals muligheder og lokale 

aktiviteter. Det er et kriterie, at du er 

over 18år, og du skal have en 

tilknytning til Rudersdal Kommune.  

Antallet af timer om ugen aftales 

individuelt og afhænger af dig og dit 

behov, samt af den frivillige, som 

kommer til at følge og støtte dig.       

 



 

”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”. 

Citat fra borger, der får peerstøtte 

Bro til hverdagslivet er en del af satspuljeprojektet ”Peer-støtte i Re-

gion Hovedstaden” og er et samarbejde mellem Det Sociale Netværk, 

Københavns Kommune, Rudersdal Kommune, Helsingør Kommune 

og Region Hovedstadens Psykiatri. Bro til hverdagslivets projektkon-

tor holder til på Østergade 5, 1100 København K, men din dagligdag 

vil foregå i Rudersdal Kommune. 


