
MIDTVEJSRAPPORT 
Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden

2017



02

©PROJEKT PEER STØTTE I REGION HOVEDSTADEN, 2017

MIDTVEJSRAPPORT – PROJEKT PEER-STØTTE I REGION HOVEDSTADEN 

UDGIVET AF PROJEKT PEER-STØTTE I REGION HOVEDSTADEN - ET PARTNERSKAB MELLEM REGION 

HOVEDSTADENS PSYKIATRI, PSYKIATRIFORENINGERNES FÆLLESRÅD, DET SOCIALE NETVÆRK SAMT 

HELSINGØR, RUDERSDAL OG KØBENHAVNS KOMMUNE.

FORFATTER: GRY KRATH JOHANSEN

LAYOUT: MEFU GRAFISK DESIGN, METTE@FUNCK.DK 

ILLUSTRATIONER: LAIS CHRISTENSEN

Kopiering tilladt med tydelig kildeangivelse

RAPPORTEN KAN DOWNLOADES SOM PDF PÅ PROJEKTETS HJEMMESIDE WWW.PEER-STØTTE.DK 

RAPPORTEN ER UDARBEJDET SOM EN DEL AF PROJEKTETS PEJLEMÆRKER OM FÆLLES VIDENS-

OPSAMLING OG VIDENSGRUNDLAG:

Projektet skal løbende arbejde for at skabe et fælles vidensgrundlag mellem partnerne, om hvilke resultater 

og fordele, der kan opnås ved brug af peer-støttemedarbejder i den kommunale og regionale indsats. Denne 

viden skal omhandle både det faglige udbytte i forhold til indsatsen for borgerne og de organisatoriske 

gevinster ved at inddrage medarbejdere med erfaringskompetencer i indsatserne.

peerstoette.dk/peer-stoette-i-region-hovedstaden-en-vej-til-recovery/om-partnerne/



03

INDHOLD

BAGGRUND OG FORMÅL  

 OM PROJEKTET  

 RAPPORTENS FORMÅL  

 DATAGRUNDLAG  

 ANALYTISK FOKUS  

RESUMÉ – MIDTVEJSRAPPORT 2017  

HOVEDRAPPORT – PROJEKT PEER-STØTTE I REGION HOVEDSTADEN

1. PEER-STØTTENS MÅLGRUPPER  

 1.1. VÆRDISKABENDE PÅ TVÆRS AF INDSATSER, KONTEKSTER OG BEHOV 

 1.2 DEN KOMPETENTE PEER-MEDARBEJDER  

2. PEER-MEDARBEJDERENS ROLLE, ANSVAR OG OPGAVER  

 2.1. HVAD ER GODE PEER-ROLLER?  

  SUPPLERENDE PEER-STØTTE  

 2.2. VELEGNEDE PEER-OPGAVER  

  BORGERRETTEDE OPGAVER  

  ARBEJDSPLADSRETTEDE OPGAVER  

  DET ESSENTIELLE SAMARBEJDE  

3. PEER-STØTTENS VÆRDISKABENDE POTENTIALE  

 3.1. BETYDNING FOR MODTAGERE AF PEER-STØTTE  

  GENSIDIG FORSTÅELSE, ACCEPT OG LIGEVÆRD  

  MINDRE (SELV)STIGMA OG ØGET SELVVÆRD  

  TILLID OG ÅBENHED  

  INSPIRATION OG SPARRING  

  TROVÆRDIGHED OG GENNEMSLAGSKRAFT  

  EMPOWERMENT  

  HÅB  

 3.2. BETYDNING FOR ARBEJDSPLADSER OG ORGANISATIONER  

  STYRKEFOKUS OG HÅB PÅ BORGERNES VEGNE  

   SKÆRPET OPMÆRKSOMHED PÅ SPROGBRUG, FORFORSTÅELSER M.M. 

  NY INSPIRATION OG REFLEKSION  

  MINDRE OS/DEM TANKEGANG  

  GOD SIGNALVÆRDI  

4. KONKLUSION  

5. LITTERATUR  

4

5

5

6

6

8

15

16

16

18

21

21

22

25

25

30

32

34

34

34

35

36

36

37

37

38

40

40

41

41

42

43

44

45



04

INDLEDNING

Baggrund og formål



05

Om projektet

Satspuljeprojektet ’Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker 
med psykiske lidelser’ – i daglig tale kaldet Peer-støtte i Region Hovedstaden – er et 

partnerskabsprojekt mellem Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne København, 
Helsingør og Rudersdal samt foreningerne Psykiatriforeningernes Fællesråd og Det So-
ciale Netværk.

I perioden 2015-2018 skal projektet uddanne og supervisere peer-støttemedarbejdere 
til at indgå i de kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykiske lidelser. I 
tæt samarbejde med ansættelsessteder og borgere skal projektet samtidig bidrage til at 
sikre, at peer-støtten bliver en naturlig del af indsatsens tilbud. Konkret skal partnerskabet 
udvikle og implementere to modeller for peer-støtte i de kommunale psykosociale indsatser 
samt i den regionale ambulante psykiatri. Dette sker med udgangspunkt i projektets formål:

At inddrage mennesker med erfaringskompetencer i de kommunale og regionale indsatser 
for mennesker med psykiske lidelser og derigennem understøtte recovery-processer og 
forbedre livsmuligheder for både de, der modtager peer-støtte samt de, der yder støtten.

Rapportens formål

I maj 2016 godkendte styregruppen statusrapporten for projektets pilotfase. Statusrap-
porten samlede op på de foreløbige erfaringer med ansættelse og implementering af 
peer-støtte, og indeholdt på basis af det kvalitative datamateriale1 en række anbefalinger 
for opstart af peer-støtte i regionale og kommunale indsatser.

Rapporten identificerede desuden en række områder, som projekts partnere efterspurgte 
mere viden om:

•  Målgrupper: hvilke borgere og indsatsområder er særligt velegnede til peer- 
støtte?

•  Peer-støttens indhold: hvilke peer-opgaver er særligt værdiskabende? 
•  Samspillet mellem peer-støtte og den eksisterende indsats: Hvordan kan man sam-

arbejde til fordel for borgernes recovery-proces?
•  Peer-støttens resultater: Hvad er peer-støttens potentielle effekt for borgerne og de 

arbejdspladser/organisationer, hvori peers ansættes?

Denne midtvejsrapport beskæftiger sig med at besvare ovenstående spørgsmål, og bi-
drager med viden, der kan styrke både lokale og mere overordnede udviklingsprocesser 
hos projektets partnere. 

Rapportens konklusioner kan også have relevans for andre interesserede, der ønsker 
at gøre peer-støtte til en del af strategien for en øget recovery-orientering i de psykia- 
triske og socialpsykiatriske indsatser. 

INDLEDNING 
Baggrund og formål

1   Et resumé af rapportens konklusioner er tilgængelig på: peerstoette.dk/inspiration-og-viden-om-peer-stoette/
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Datagrundlag

Rapporten bygger på længerevarende kvalitative interviews med: 

• 16 borgere, der modtager peer-støtte
• 12 peer-medarbejdere
•  20 kollegaer til peers fordelt på alle 10 arbejdspladser2

Informanterne er udvalgt på baggrund af peer-medarbejdernes anbefalinger og informan-
ternes eget ønske om at deltage, og udgør dermed ikke et repræsentativt udvalg. Dog har 
peer-medarbejderne været opmærksomme på at anbefale kollegaer med forskelligt syn 
på peer-støtte, så undersøgelsen både rummer positive og kritiske stemmer. 

Interviewene er foretaget i efteråret 2016 af antropolog Gry Krath Johansen, der er 
projektmedarbejder i projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden”. Alle interviews er optaget 
og transskriberet for at sikre en korrekt videreformidling af det sagte. 

Det indsamlede datamateriale har udmøntet sig i 10 arbejdspladsrettede rapporter, 
som har til formål at støtte de lokale udviklingsprocesser. Denne rapport er en opsamling 
af erfaringerne på tværs af projektets partnere, og rapportens indhold baserer sig altså 
på de lokale erfaringer, som er kommet til udtryk i de kvalitative interviews. Alle udsagn 
er anonymiserede.

Analytisk fokus

Analysen har haft særlig opmærksomhed på at identificere forskelle og ligheder mellem 
de forskellige typer af indsatser 3 inden for rapportens fire fokusområder, dvs. målgrupper, 
opgaver, samarbejdsflader og peer-støttens potentiale. 

På baggrund af bl.a. projektsamlingen den 21. april 2016 – hvor der deltog både peers, 
ledere og kollegaer – havde projektkontoret på forhånd en formodning om, at den enkelte 
indsats specifikke kontekst ville have stor betydning for, hvilke arbejdsopgaver der opleves 
som værdiskabende peer-opgaver, og hvad peer-støtten kan skabe af resultater. 

En interessant og central observation er, at datamaterialet peger på langt flere ligheder 
end forskelle imellem de forskellige typer af indsatser. Med andre ord, tyder meget på, 
at peer-støtten kan noget i sig selv, og at dette i høj grad er uafhængigt af den specifikke 
kontekst. 

Dette betyder, at rapportens konklusioner i høj grad er generelt gældende for alle 
indsatsområder, som på nuværende tidspunkt udbyder peer-støtte inden for projektets 
ramme. Det betyder også, at de erfaringer, der skabes i projektet med ansættelse af pe-
er-støttemedarbejdere, med stor sandsynlighed kan overføres til andre indsatsområder, 
der endnu ikke har peer-støttemedarbejdere ansat.

2   På Distriktspsykiatrisk Center Frederiksberg/Vanløse har 4 kollegaer til peers deltaget i et fokusgruppeinterview, 

og på de øvrige 9 arbejdspladser har to medarbejdere deltaget. 
3   Målgruppen for peer-støtte i projektet er borgere, der modtager støtte efter Servicelovens §79, 85, 99, 103, 

104, 107, 108, borgere med ret til et tilbud om mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og for 

en periode på mindst 6 måneder i alt, samt borgere der modtager ambulant behandling i distriktspsykiatrien 

eller OPUS i Region Hovedstadens Psykiatri. 
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I de få tilfælde, hvor der er specifikke kontekstafhængige afvigelser, er dette ekspliciteret 
i teksten. 

Sammenligneligt med udenlandske erfaringer
En anden væsentligt analytisk pointe er, at rapportens konklusioner i høj grad tilsvarer 
udenlandske erfaringer med peer-støtte – fx engelske Imroc.org – både i forbindelse med 
målgrupper, roller, opgaver og peer-støttens effekt for borgere og organisationer. 

Dette betyder, at partnerne i deres arbejde med at implementere peer-støtte i høj grad 
kan drage nytte af udenlandske erfaringer med peer-støtte samt forskningsresultater på 
området.

Effekt eller potentiale?
Grundet den metodiske tilgang afdækker denne rapport ikke effekten af peer-støtte. Fx kan 
rapporten ikke fastslå, hvor mange af de borgere, som samlet set modtager peer-støtte 
igennem projektet, der oplever et bestemt resultat som følge af peer-støtte. 

Rapporten fokuserer derimod på at afdække peer-støttens potentialer, dvs. de gevinster 
peer-støtte potentielt giver for borgere og arbejdspladser4. 

4   For mere viden om peer-støttens effekt se fx oversigtartiklen ”Peer-støtte i de etablerede psykiatriske og 

psykosociale indsatser – hvad siger litteraturen om effekten?” af Lisa Korsbek & Lone Petersen (2016).
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Midtvejsrapport 2017
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Målgrupper for peer-støtte

Alle de indsatser, der har peer-støttemedarbejdere ansat, henvender sig til en bred mål-
gruppe af borgere. Indsatserne har fx alle et stort spænd i alder, diagnoser, problem-

stillinger og støtte/behandlingsbehov. I de enkelte indsatser ses typisk også forskelle i hvor 
længe, brugerne af indsatsen har været tilknyttet det psykiatriske eller socialpsykiatriske  
system. 

På baggrund af interviews med borgere, peers og deres kollegaer har det ikke været muligt 
at fremhæve ét indsatsområde, eller én (eller flere) type borgere, som værende særligt 
velegnet for peer-støtte. Tværtimod peger interviewene på, at peer-støttens evner til at 
skabe værdi for en meget bred borgergruppe samt for meget forskellige indsatsområder. 

Med andre ord peger datamaterialet på, at peer-støtte skaber værdi på tværs af indsats-
områder og behov. Da peer-støtte kan skræddersys den specifikke kontekst og borgernes 
individuelle behov har den stort potentiale for at skabe en positiv forskel i mange forskel-
lige sammenhænge og for borgere med meget forskelligartede livssituationer og behov. 

Derudover peger interviewene på, at de oprindelige ansættelseskriterier (se projektets 
modelbeskrivelser), overordnet set stadig er relevante. Det vil sige, at for at blive ansat 
som peer, skal man:

•  Have levet med psykiske vanskeligheder. 
•  Have været i gang med en recovery-proces i mindst et år.
•  Være i stand til at sætte modtageren af peer-støtten i centrum og bringe egne erfaringer 

i spil til gavn for borgeren.
•  Kunne lægge distance til egne levede erfaringer for derigennem at deltage reflekteret 

og nøgternt i samspillet med andre mennesker.
•  Have lyst og evne til at anvende sine egne erfaringer til gavn for andre.
•  Ønske jobmæssige karrieremuligheder for sig selv og kunne varetage et job på mindst 

15 timer om ugen.
•  Som minimum have aflagt Folkeskolens 9. klasses afgangsprøve – eller tilsvarende.

Derudover fremhæver peers, borgere og kollegaer yderligere to aspekter, som også på-
virker, om peer-medarbejderen er den rette til jobbet: 

•  Imødekomme arbejdspladsens specifikke behov
•  Have kemi – og dele erfaringer – med borgerne

RESUMÉ 
– Midtvejsrapport 2017
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Peer-medarbejderens rolle

PEERS KAN MED FORDEL VÆRE ’NOGET ANDET’ END DERES KOLLEGAER 
Langt størstedelen af de interviewede pointerer, at det er hensigtsmæssigt at peer-med-
arbejderen indtager en anden rolle og løfter en anden type opgaver, end sine kollegaer. 
Ved at kunne det – argumenteres det – kan peer-støtten tilbyde borgerne ’noget andet’” 
der opleves som værdifuldt, og som supplerer den øvrige indsats. 

Af interviewene fremgår det, at det i høj grad opleves som værdiskabende, at en peer kan:

• Gå til borgerne uden et specifikt mål
•  Tage udgangspunkt i borgernes aktuelle behov og ønsker
• Møde borgerne som en ligemand
• Tilbyde et anderledes fortroligt rum
•  Differentiere sig som et særligt (fleksibelt) tilbud til borgerne

PEERS SKABER FLEST RESULTATER SOM SUPPLERENDE INDSATS
Peer-medarbejdere kan indtage meget forskelligartede roller på en arbejdsplads. På 
baggrund af interviewene med borgere, peers og kollegaer tegner der sig et billede af to 
overordnede peer-roller i projektet, som hver især skaber forskellige vilkår for tilknytnin-
gen til arbejdspladsen, peer-medarbejderens opgaver og de forandringer peer-støtten kan 
skabe for borgere og organisationer. Rollerne er ikke defineret af projektet på forhånd, men 
er opstået undervejs og formet af de specifikke lokale kontekster. 

Baseret på eksisterende litteratur kan disse roller beskrives som:

Konventionel brug af peer-støtte
•  Peer-støtte inkluderes i en eksisterende indsats
•  Peer-medarbejdere varetager samme indsats (opgaver) som andre faggrupper

Supplerende peer-støtte
•  Peer-støtte inkluderes i en eksisterende indsats
•  Peer-medarbejdere varetager særskilte peer-opgaver, som adskiller sig fra opgaver, der 

løftes af andre faggrupper

Langt størstedelen af peer-medarbejderne i projektet har rollen som supplerende pe-
er-støtte i både kommunale og regionale tilbud. Hver rolle har fordele og ulemper, men 
rollen som supplerende peer er den rolle, som fremhæves som særligt værdiskabende i 
hovedparten af interviewene med borgere, peers og kollegaer. 

Rapporten fokuserer derfor særligt på rollen som supplerende peer-støtte, som den 
kommer til udtryk i projektet.

Rollen som supplerende peer giver peer-medarbejderen de bedste forudsætninger for 
at skabe positive resultater for borgere såvel som de arbejdspladser, hvor peers ansættes. 
Det skyldes at peers i denne rolle kan:

•  forme og tilpasse deres tilbud ud fra det, der er behov for – både fra borgerens og ar-
bejdspladsens side

•  skabe forskellige gevinster alt efter hvilke behov, der skal imødekommes
•  etablere supplerende recovery-orienterede tilbud og dermed samarbejde med kollegaer 

om den bedste indsats for borgerne.
• støtte op om borgernes recovery-proces
•  fremme arbejdspladsens recovery-orientering
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Velegnede peer-opgaver

Projektet har identificeret en række opgaver, der tilføres særlig værdi af en peer-medarbejder:

INDIVIDUELLE PEER-FORLØB
Individuelle peer-forløb er en velegnet peer-opgave, der giver mulighed for at møde bor-
gernes aktuelle ønsker og behov, og gennem samtale og samvær at understøtte borgernes 
recovery-proces. 

GRUPPEFORLØB DER DRIVES AF PEERS
Gruppeforløb er i mange tilfælde en meningsfuld og værdiskabende peer-opgave, som både 
kan have positiv indvirkning på borgere og arbejdspladser alt efter hvilken type gruppe, 
det drejer sig om. 

GRUPPEFORLØB I SAMARBEJDE MED KOLLEGAER
Både peers, kollegaer og borgere fremhæver, at det skaber værdi for gruppeforløb, når 
en peer deltager. Peer-medarbejdere kan altså med fordel samarbejde med kollegaer om 
gruppeforløb, og samarbejdet kan skabe værdi på forskellige måder afhængigt af, om det 
fx er løst/tæt eller kortvarigt/langvarigt. 

BROBYGGER
I projektet udmønter brobyggerfunktionen sig i tre forskellige typer opgaver:

•  Velkomstsamtaler og afslutningssamtaler (når en borger henholdsvis tilknyttes eller 
afslutter et behandlingstilbud eller støtteforløb).

• Følgeskab (til aktiviteter m.m.).
•  Brobygger mellem borgere og ’systemet’ (udmønter sig fx som hjælp til at kommuni-

kere behov eller bekymringer til borgerens behandler/støttekontaktperson og som en 
udstrakt hånd til borgere, der afviser kontakt med det psykiatriske behandlingssystem).

SAMVÆR/STÅ TIL RÅDIGHED
Denne opgave retter sig hovedsaligt mod botilbud og aktivitetstilbud, hvor borgere jævnligt 
opholder sig i fællesskab. 

Ved at deltage i fællesskabet kan peer-medarbejderen have gode muligheder for at op-
bygge relationer og skabe kontakt ved at være til stede og stå til rådighed for de spontane 
samtaler, der kan opstå, i det uformelle rum.

ARBEJDSPLADSRETTEDE OPGAVER
Behandlingskonferencer, personalemøder og supervision er vigtige steder for en peer at 
være repræsenteret fordi:

•  peer-perspektivet her kan formidles til arbejdspladsen og potentielt være med til at 
påvirke dialoger, opfattelser m.m. i retning af en mere recovery-understøttende praksis. 

•  møderne ofte er et vigtigt knudepunkt, hvor arbejdet omkring borgerne drøftes og ko-
ordineres. Når peers deltager, er der større chance for, at de tænkes med i indsatsen 
omkring borgerne.
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SÆRLIGT GODE SAMARBEJDSARENAER
Projektets erfaringer peger på, at visse opgaver er særligt gode samarbejdsarenaer, hvor 
peer-støtte og den øvrige indsats kan tænkes sammen i praksis:

•  Gruppeforløb hvor peers og kollegaer samarbejder om udvikling og udførelse. 
•  Individuelle peer-forløb, hvor peer, kontaktperson/behandler og den pågældende borger 

sammen aftaler, hvilken funktion peer-støtten skal have i relation til den øvrige støtte. 
•  Patientkonferencer, personalemøder og supervision, hvor peers og kollegaer udveksler 

perspektiver og sammen udvikler og styrker indsatsen omkring borgerne.

Peer-støttens værdiskabende potentiale for modtagerne

Borgere, peers og deres kollegaer fremhæver, at peer-støtte er et vigtigt supplement til 
den behandling og støtte, borgerne allerede modtager. Peers kan tilbyde borgerne noget, 
de øvrige medarbejdere ikke kan – og vice versa. De levede erfaringer, en peer bringer 
med sig, muliggør en anden type relation, som igen kan muliggøre nogle andre resultater. 

GENSIDIG FORSTÅELSE, ACCEPT OG LIGEVÆRD 
•  Peers, kollegaer og borgere fremhæver alle, at peer-støtten tilbyder en anden forståelse 

og et element af genkendelse, som øvrige medarbejdere ikke kan tilbyde på samme 
måde. 

•  Den gensidige genkendelse og forståelse danner grundlaget for en relation, som ofte 
er mere venskabelig og ligeværdig end den, borgere har med andre ansatte. 

•  Borgerne fremhæver, at det både kan påvirke måden, man er sammen på og det, man 
taler om. Den gensidige forståelse giver mulighed for en anden type samtale med ud-
gangspunkt i de fælles erfaringer. Man kan ’tale sammen om noget’ frem for at ’sætte 
den anden ind i noget’.

MINDRE (SELV)STIGMA OG ØGET SELVVÆRD 
•  Den forståelse og accept, der ligger i peer-relationen, kan skabe grobund for mindre 

selvstigma og et øget selvværd. Flere borgere beskriver, hvordan relationen til peer- 
medarbejderen har givet dem følelsen af at have berettigelse og givet dem mod på at 
’ville noget’ med livet igen. 

•  Peer-medarbejdernes positive eksempel kan også være en faktor i at reducere borger-
nes oplevelse af (selv)stigma. Ved at vise, at man faktisk kan blive ansat og accepteret 
på en arbejdsplads, har peer-medarbejderne i projektet fx givet mange borgere lyst til/
mod på selv at ville være peers og bruge deres erfaringer til at hjælpe andre.

TILLID OG ÅBENHED 
•  De fælles erfaringer betyder, at mange borgere automatisk har større umiddelbar tillid til 

peer-medarbejderne end til andre medarbejdere. Mange af de interviewede fremhæver, 
at peers har bedre forudsætninger for at skabe en tillidsfuld relation til borgerne, og at 
peers har en særlig evne til at skabe tillid blandt deltagere i gruppeforløb.

•  Interviews med især borgere, men også medarbejdere og peers, indeholder flere eksempler 
på, at fortroligheden i visse situationer gør det muligt for peers at hjælpe borgerne bedre 
end det øvrige personale, fordi borgerne tør åbne sig mere op for peer-medarbejderen, 
og peer-medarbejderen som konsekvens kender borgeren bedre.
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INSPIRATION OG SPARRING
Peer-medarbejdere er med deres positive eksempel som nogle, der er kommet sig, ofte 
en kilde til inspiration:

•  Mange borgere fremhæver, at peer-medarbejderne kan hjælpe dem med at lære, hvor-
dan de kan leve med de begrænsninger, som deres psykiske vanskeligheder skaber i 
hverdagen fx ved at tage hensyn til sig selv og lære deres ’triggere’ bedre at kende. 
Peer-medarbejderne kan også inspirere ved at blåstemple, at det fx er i orden at tage 
hensyn til sig selv – og vise hvordan man kan gøre det. 

•  Peer-medarbejdernes levede erfaringer kan også fungere som inspiration i forhold til 
mere dagligdags ting, som andre medarbejdere ofte ikke har de samme forudsætninger 
for at sparre med borgerne om.

TROVÆRDIGHED OG GENNEMSLAGSKRAFT
Mange kollegaer og borgere fremhæver, at peer-medarbejdernes ord får en anden gennem-
slagskraft, fordi de medbringer egne erfaringer. Det betyder, at peers og deres kollegaer 
kan sige mange af de samme ting, men at gennemslagskraften kan blive større, når en 
tanke eller idé kommer ud af personlig erfaring. 

EMPOWERMENT 
•  Peer-støttens fokus på borgernes styrker og muligheder gør en forskel for mange bor-

gere. Mange af de interviewede beskriver, at det er rart at arbejde med udgangspunkt i 
deres drømme og mål. Dette opleves som anderledes end den øvrige behandling/støtte, 
der ofte har fokus på problemerne og de ting, borgerne har svært ved. Her beskriver 
interviewpersoner, at peer-støtten kan hjælpe borgerne med at (gen)finde og bruge 
deres egne styrker.

•  At peer-medarbejdere er særligt velegnede til at sætte fokus på borgernes styrker 
hænger i nogle tilfælde sammen med det magtforhold, der eksisterer i de traditionelle 
behandlings- og støtterelationer. Peers kan tilbyde borgerne et anderledes trygt sam-
talerum, hvor der frit kan tales om styrker, muligheder og fremskridt uden bekymring 
for, om det vil påvirke adgangen til støtte og behandling fremadrettet.

HÅB 
Evnen til at indgyde håb er den mest gennemgående gevinst ved peer-støtte, vi ser i projektet: 

•  Genkendelsen i peer-medarbejderens egne erfaringer med sygdom og recovery er en 
afgørende faktor for, at peers kan fungere som et ’personificeret håb’. Peer-medarbej-
derens levede eksempel kan indgyde håb om, at livet kan blive bedre, og at det er muligt 
at finde en måde at leve (godt) med sin sygdom.

•  Den internationale litteratur peger også på håbets essentielle betydning for menneskers 
recovery-proces og fremhæver særligt to recovery-understøttende egenskaber ved 
håbet:

 -  Håb giver handlemuligheder: håb påvirker den måde mennesker tænker om mål – og 
muligheden for at opnå disse. Håb og recovery hænger sammen, fordi der i håbet 
ligger de essentielle aspekter for recovery, nemlig mod til forandring, mod til at gøre 
et forsøg og mod til at udvise tillid. 

 -  Håb giver mening i livet: håb medfører energi til at leve livet på trods af de smerter, 
der følger med en psykisk lidelse. Håbet giver energi til at forblive aktiv.
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Peer-støttens værdiskabende potentiale for 
arbejdspladser og organisationer

I en artikel fra 2013 beskriver Julie Repper – direktør i den britiske peer-organisationen 
ImROC – den positive effekt peer-støtte kan have for den arbejdsplads/organisation, hvor 
de ansættes (Repper et al., 2013). 
Projektets erfaringer peger på mange af de samme potentielle effekter ved peer-støtte. 

STYRKEFOKUS OG HÅB PÅ BORGERNES VEGNE
Peers giver ikke blot borgerne håb, men kan også hjælpe deres kollegaer med at fastholde 
håbet på borgernes vegne – og dette håb kan styrke recovery-orienteringen på arbejdsplad-
sen. Via peer-medarbejderens tilstedeværelse får kollegaerne en kontinuerlig påmindelse 
om, at recovery er mulig, hvilket ofte skærper opmærksomheden på at være ordentlig og 
professionel samt at afsøge muligheder.

SKÆRPET OPMÆRKSOMHED PÅ SPROGBRUG, FORFORSTÅELSER M.M.
På mange arbejdspladser bliver peers et barometer for god tone. Peers kan indtage en 
aktiv rolle i at italesætte uhensigtsmæssigt sprogbrug m.m., men på mange arbejdspladser 
får peer-støtten denne effekt via peer-medarbejderens blotte tilstedeværelse. Det er dog 
ikke på alle arbejdspladser, at dette potentiale viser sig lige meget. Peer-støttens påvirk-
ningsmuligheder hænger bl.a. tæt sammen med, hvor langt arbejdspladsen er kommet i 
forhold til at implementere en recovery-orienteret tilgang, samt arbejdspladsens lyst og 
evne til at lytte til og gøre brug af peer-medarbejderens input.

NY INSPIRATION OG REFLEKSION
•  Peer-støtte bidrager med nye vinkler og inspiration på arbejdspladsen som kan øge 

medarbejderens viden om borgernes perspektiv. Mange kollegaer fremhæver, at peer- 
medarbejdernes vinkel, viden og erfaringer giver et spændende indspark til diskussioner 
og fælles refleksion over praksis.

•  Peers bidrager også med inspiration og input til metoder og fremgangsmåder på bag-
grund af deres erfaringer med, hvad der har virket for dem, og via peer-uddannelsen, 
som har givet peers en række konkrete recovery-understøttende metoder at arbejde 
ud fra. 

MINDRE OS/DEM TANKEGANG
Peer-medarbejdernes tilstedeværelse på arbejdspladsen kan også bygge bro imellem 
medarbejdergruppen og borgerne på en måde, som ikke ellers har været mulig. Det skyldes 
bl.a., at peers gør kollegaer og borgere opmærksomme på, at mange af de ting, borgerne 
gennemgår, faktisk er alment menneskelige. 

Nogle arbejdspladser oplever også, at tilstedeværelsen af peers har skabt større 
åbenhed i medarbejdergruppen med hensyn til sårbarhed, sygdomserfaringer, kriser m.m.

GOD SIGNALVÆRDI
Peer-medarbejdernes tilstedeværelse kan have en positiv signalværdi. Flere kollegaer 
fremhæver, at det at have en peer ansat tilbyder en positiv modvægt til den kritik, der 
ofte rammer dem i medierne og den offentlige debat, og at signalværdien har en positiv 
betydning for samarbejdet med borgere og pårørende.
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Som udgangspunkt har partnerskabet defineret to modeller for peer-støtte, der retter 
sig mod tre overordnede målgrupper: borgere, peer-støttemedarbejdere og organisa-

tionerne selv.
Dette afsnit ser nærmere på, om det er muligt at præcisere modelbeskrivelsernes 

meget brede målgrupper og sige noget mere præcist om, hvem, der inden for hver  
målgruppe, er særligt velegnede til peer-støtte. 

Partnerskabets to modeller for peer-støtte retter sig mod tre overordnede målgrupper: 

•  Borgere: borgere over 18 år med psykiske vanskeligheder, som modtager tilbud fra de 
psykosociale indsatser under kommunernes psykiatriområder, har ret til en særlig be-
skæftigelsesrettet indsats i forbindelse med udskrivelse eller som modtager ambulant 
psykiatrisk behandling. Borgeren skal selv ønske, at modtage peer-støtte.

•  Peer-medarbejdere: Denne målgruppe er borgere, der på baggrund af psykisk lidelse 
har gennemgået en personlig recovery-proces og har erfaring med at være enten indlagt 
eller ambulant patient i behandlingspsykiatrien og/eller have benyttet sig af indsatser 
fra de kommunale psykosociale- og evt. beskæftigelsesrettede tilbud.  

•  Organisationer og deres medarbejdere: Denne målgruppe er medarbejdere i de beskæf-
tigelsesmæssige og/eller psykosociale indsatser i Københavns, Rudersdal og Helsingør 
Kommuner samt medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri, og desuden frivillige 
i de regionale bruger- og pårørendeforeninger og det landsdækkende peer-netværk. 

I det følgende fokuseres der først på målgrupperne borgere og organisationer (indsatser) 
og herefter afdækkes, hvad der kendetegner en god peer-medarbejder.

1.1. Værdiskabende på tværs af indsatser,  
kontekster og behov

Alle de indsatser, der har peer-støttemedarbejdere ansat, henvender sig til en bred mål-
gruppe af borgere. Indsatserne har fx alle et stort spænd i alder, diagnoser, problemstil-

linger og støtte/behandlingsbehov. I de enkelte indsatser ses typisk også forskelle i, hvor 
længe brugerne af indsatsen har været tilknyttet det psykiatriske eller socialpsykiatriske  
system. 

Ud over at indsatserne har en bred og varieret gruppe af brugere, er indsatserne, der 
indgår i partnerskabets to modeller for peer-støtte, også forskellige mht. den enkelte 
arbejdsplads ramme, arbejdsmetoder, niveau af recovery-orientering m.m. 

Samlet indgår peer-støtten i mange forskellige kontekster med en stor grad af variation 
i brugere, formål og metoder.

1. PEER-STØTTENS MÅLGRUPPER
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På baggrund af interviewene med borgere, peers og deres kollegaer har det ikke været 
muligt at fremhæve ét indsatsområde, eller én (eller flere) type borgere, som værende 
særligt velegnet for peer-støtte. Tværtimod peger interviewene på, at peer-støttens evner 
til at skabe værdi for en meget bred borgergruppe samt for meget forskellige indsats-
områder. Med andre ord har peer-støtte et værdiskabende potentiale uafhængigt af den 
specifikke kontekst og borgernes livssituationer og behov5. Man kan sige, at peer-støtten 
kan noget i sig selv.
Erfaringerne, der kommer til udtryk i interviewene, peger på, at dette i høj grad skyldes, 
at peer-støtte kan formes og tilpasses det, der er behov for – både fra borgerens og ar-
bejdspladsens side. 

Selvom størstedelen af de gevinster, som peer-støtten kan skabe, går igen i de mange 
interview og altså er uafhængige af den specifikke indsats/arbejdsplads og borgergruppe6, 
viser interviewene dog også, at peer-støtten kan skabe forskellige gevinster alt efter, hvilke 
behov den skal imødekomme. Det er altså ikke alle gevinster ved peer-støtte, som viser 
sig lige meget på alle arbejdspladser eller for alle adspurgte borgere. 

Fx fortæller en borger, der er langt i sin recovery-proces, at hun primært får tilført an-
erkendelse og forståelse via peer-støtten, hvor en anden borger oplever håbet, som den 
særlige gevinst ved peer-støtte, fordi han netop mangler dette for at kunne bevæge sig 
fremad i sin recovery-proces. For arbejdspladserne gælder samme princip. På arbejds-
pladser, hvor os/dem dikotomier er udprægede, kan peer-støtte fx hjælpe med at afmon-
tere disse. Arbejdspladser, der er længere med at etablere et recovery-understøttende 
sprog, kan i stedet have glæde af peer-medarbejderens evne til at skabe tryghed og tillid 
i borgerrettede gruppeforløb osv.

Peer-støtte kan altså skabe forskellige former for værdi alt efter de specifikke behov, 
men det værdiskabende potentiale er generelt gældende. 

For at perspektivere temaerne, der fremtræder i interviewene, kommer en lignende 
observation til udtryk i de udenlandske erfaringer med peer-støtte. Den britiske peer-or-
ganisation ImROC fremhæver fx, at peer-støtte har en værdifuld rolle at spille i alle typer 
indsatser, som arbejder for at fremme borgeres psykiske helbred: 

“ImROC recognises the value of a range of different roles for peers in all types of mental 
health services. Whether they are paid or voluntary, working in public, private or independent 
services, peer workers have a valuable role to play. This is recognised in policy documents 
in England, Scotland and Wales.” (Repper, 2013)

5   Den specifikke ramme, peer-medarbejderen arbejder indenfor, har stor betydning for peer-støttens 

muligheder for at komme i spil og sætte positive aftryk på arbejdspladsen såvel som borgerne. Det samme 

har arbejdspladsens indstilling, forberedelse og kontinuerlige opmærksomhed. Læs om peer-støttens 

rolle i rapportens afsnit 2 og find mere information om opstart og implementering af peer-støtte her: www.

peerstoette.dk/inspiration-og-viden-om-peer-stoette samt ’Peer-støtte på det psykosociale og psykiatriske 

område: En inspirationsguide til udvikling og implementering af peer-støtte’, 2016 (www.socialstyrelsen.

dk/filer/handicap/psykiske-vanskeligheder/implementeringsguide_peer-stotte_socialstyrelsen_web.pdf).
6   Eksempler på borgergrupper, der fremhæves i interviewene som velegnede modtagere af peer-støtte: de 

unge og de ældre; de der er langt i deres recovery-proces og de, der kun lige er begyndt; de der har håb og 

de, der mangler det osv.
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På samme måde pointerer en skotsk evaluering af peer-støtte, at peers kan gøre en forskel 
for borgere, som befinder sig meget forskellige steder i deres recovery-proces:

“Peer support workers have been able to offer hope to service users at each stage of their 
illness and/or recovery and their input seems as valuable to someone when they are acutely 
unwell as when they are re-building their lives in the community and at the final stages of 
achieving their recovery.” (Scottish Government Social Research, 2009)

1.2 Den kompetente peer-medarbejder 

I projektets modelbeskrivelser defineres en række kriterier for, hvad der kendetegner en 
kompetent peer-medarbejder. Disse kriterier har især været anvendt i forbindelse med 

stillingsopslag og samtaler med mennesker, der ønsker at arbejde som peer. Her fremgår 
det, at for at yde peer-støtte skal man:

1.  Have levet med psykiske vanskeligheder. 
2.  Have været i gang med en recovery-proces i mindst et år.
3.  Være i stand til at sætte modtageren af peer-støtten i centrum og bringe egne erfaringer 

i spil til gavn for borgeren.
4.  Kunne lægge distance til egne levede erfaringer for derigennem at deltage reflekteret 

og nøgternt i samspillet med andre mennesker.
5.  Have lyst og evne til at anvende sine egne erfaringer til gavn for andre.
6.  Ønske jobmæssige karrieremuligheder for sig selv og kunne varetage et job på mindst 

15 timer om ugen.
7.  Som minimum have aflagt Folkeskolens 9. klasses afgangsprøve – eller tilsvarende.

På baggrund af interview med borgere, peers og kollegaer kan det konkluderes, at de op-
rindelige kriterier for ’den kompetente peer-medarbejder’ stadig er relevante og væsentlige 
at fastholde ved rekruttering af nye peer-støttemedarbejdere. Nogle af kriterierne tåler 
dog en uddybning:  

AD. 2.  
Have været i gang med en recovery-proces i mindst et år
Alle nuværende peers i projektet har været i gang med deres recovery-proces betydeligt 
længere end et år, og erfaringerne fra projektforløbet peger på, at det er en fordel, at peers 
er langt i deres egen proces. 

Det skyldes særligt, at arbejdet som peer kræver, at man er i stand til at reflektere over 
sit eget forløb og se sin vej som en af mange imod det at komme sig. Med andre ord skal 
man være i stand til at omsætte levede erfaringer til erfaringskompetencer. Desuden skal 
peers ofte være i stand til at håndtere en vis usikkerhed i begyndelsen af ansættelsen, da 
rammer, opgaver og samarbejdsflader kan være uklare i den første tid. 

Hvornår er man langt nok?
 En vigtig pointe, der træder frem af de mange interview, er dog, at det at være langt i 
recovery-processen, ikke er det samme som at have lagt sygdommen bag sig. Der er stor 
forskel på, hvordan en recovery-proces ser ud for den enkelte. Nogle peers har deres 
sygdom med sig hver dag, men har lært at håndtere den på forskellige måder. Andre har 
oplevet et sygdomsforløb på et tidligere tidspunkt i livet, som de nu har lagt helt bag sig. 
Den ene peer er ikke nødvendigvis bedre end den anden.  
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 Kan man være for langt i sin recovery-proces? 
 Det er ikke muligt at give et klart svar på dette, da datagrundlaget er meget spinkelt. Kun en 
enkelt peer har erfaringer, som ligger mange år tilbage i tiden. Peer-medarbejderen selv og en 
borger, hun har jævnlig kontakt med, oplever dog begge, at peer-medarbejderen har meget at 
byde ind med, og at det i praksis ikke er betydningsfuldt, at erfaringerne ikke er så præsente. 
Tværtimod giver de mange år, peer-medarbejderen har levet godt med sin sygdom i bagagen, 
noget ekstra tyngde som rollemodel, fordi hun beviser, at recovery kan være en holdbar  
tilstand. 

AD. 6. 
Ønske jobmæssige karrieremuligheder og kunne varetage et job på mindst 15 timer/uge 
Da peers bliver en del af en arbejdsplads det øjeblik, de ansættes, er det naturligvis vig-
tigt, at de har lyst til at varetage et job. På baggrund af den eksisterende viden, er det ikke 
muligt at fastslå, om dette forudsætter, at en peer har en vis mængde erhvervserfaring 
med sig fra tidligere ansættelser. 

Man må formode, at det dog kan gøre samarbejdet lettere, da peer-medarbejderen 
allerede kender til det at bestride et arbejde, herunder at indgå i en medarbejdergruppe, 
have en leder m.m.

Hvad er et velegnet timetal?
 Størstedelen af peer-medarbejderne i projektet er ansat mellem 20-25 timer/uge. Kun en 
enkelt peer arbejder ud fra projektets minimumsgrænse på 15 timer/uge. Mange kollegaer 
og peers ser gerne, at timetallet hæves, fordi det vil give peer-medarbejderne mulighed for 
at løfte flere (typer) opgaver. På nogle arbejdspladser ser man fx gerne, at peers foretager 
hjemmebesøg hos borgere, men dette forhindres af, at kørsel til og fra borgere optager for 
meget af den i forvejen begrænsede tid, peers har til rådighed. Mange peers vil desuden 
selv gerne stige i tid, da det vil have positiv betydning for deres økonomi. Det er dog ikke 
alle peers, der ønsker flere timer. Flere italesætter, at det lave timetal netop gør dem i 
stand til at varetage et job, uden at det får negative konsekvenser for deres mentale trivsel. 
Muligheden for at tilpasse timetallet til arbejdspladsens såvel som peer-medarbejderens 
behov synes derfor at være en velegnet løsning.

AD. 7.  
Som minimum have aflagt Folkeskolens 9. klasses afgangsprøve – eller tilsvarende
De 12 peer-medarbejdere i projektet har alle et uddannelsesniveau, som ligger betydeligt 
over projektets oprindelige krav. Derfor er det ikke muligt at vurdere betydningen af ikke 
at have aflagt Folkeskolens 9. klasses afgangsprøve. Interviewene med borgere og peers 
fortæller os dog noget om, hvilke kompetencer der er de mest centrale for peer-støttens 
muligheder for at gøre en forskel. 

Hos partnerne ses enkelte eksempler på, at peer-medarbejdere trækker på deres for-
udgående uddannelse, men for de fleste træder den faglige uddannelse i baggrunden og 
overskygges af de kompetencer, peers medbringer via erfaringen med psykisk sygdom og 
recovery, og som gennem uddannelsen er blevet forstærket og koblet til konkrete metoder 
og arbejdsredskaber. Mange borgere fremhæver desuden, at det ikke er et problem, at peer- 
medarbejderne mangler en social- eller sundhedsfaglig baggrund eller en uddannelse inden 
for det psykiatriske område. Det begrundes med, at borgerne allerede har de nødvendige 
fagpersoner tilknyttet. Peer-medarbejderen kan og skal tilbyde dem noget andet.

Alle peers trækker desuden på en række personlige kompetencer, som har betydning 
for, hvordan de former deres tilbud. Fx er nogle dygtige til at spille musik, hvor andre er 
gode til at male og tegne, har interesse for litteratur eller sport osv.
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Ud over de oprindelige kriterier for en velegnet peer-medarbejder er der to aspekter, som 
i interviewene også italesættes som vigtige. En god peer-medarbejder skal også: 

•  Imødekomme arbejdspladsen specifikke behov: 
 En god peer-medarbejder skal matche arbejdspladsens (og borgernes) behov. I projektet 
har vi set enkelte eksempler på, at en peer-medarbejder ikke lever op til de forvent-
ninger og ønsker, arbejdspladsen har haft. Fx har en peer-medarbejder haft svært ved 
at imødekomme behovet for at tilbyde individuel peer-støtte og har i stedet ønsket at 
fokusere på mindre ’tunge’ opgaver, selvom dette ikke umiddelbart var et behov fra 
arbejdspladsens side. 

•  Have kemi - og dele erfaringer – med borgerne:
 Om man ’klikker’ med borgerne på et mere personligt plan fremhæves af mange borgere 
og peers som en afgørende faktor for, at der kan etableres et givende samarbejde. Mange 
pointerer dog samtidigt, at dette ikke kun gælder peer-støtte, men er et betydningsfuldt 
element i de fleste støtte- og behandlingsrelationer. Selvom et vist erfarings- eller in-
teressefællesskab er nødvendigt for, at relationen mellem peer og borger skal udvikle 
sig til et værdiskabende samarbejde, er dette ikke nødvendigvis ensbetydende med, at 
sygdomserfaringerne skal være sammenlignelige. Det kan også handle om fælles erfa-
ringer i livet mere generelt, fælles interesser m.m. Flere borgere og peers fremhæver, 
at en peer-medarbejder skal være god til at finde frem til, hvad ’det fælles’ består i og 
bruge det i arbejdet med at støtte op om borgernes recovery-proces. 
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2. PEER-MEDARBEJDERENS ROLLE, 
ANSVAR OG OPGAVER

For at kunne beskrive, hvilke peer-opgaver der er værdiskabende i en organisation, er 
det nødvendigt at beskrive den rolle, som peer-støtten er tildelt på arbejdspladsen. 
Er man for eksempel ansat som socialpædagog med erfaringskompetencer, vil spørgs-

målet om værdi afhænge af, om ens opgaver primært knytter sig til funktionen som social-
pædagog, og værdien som denne indsats vurderes ud fra. Er man omvendt ansat udeluk-
kende til at lave peer-støtte, skal betydningen af ens indsats defineres på en anden måde.

I det følgende beskrives først de peer-roller som er identificeret hos partnerne. Derefter 
beskrives opgaver som borgere, kollegaer og peers har peget på som særligt værdiskabende. 
Endelig peges på de opmærksomhedspunkter i forhold til samarbejdet med kollegaerne 
og tilstødende indsatser, som der peges på i interviewene. 

Som det også fremgår på side 6 under ’Analytisk fokus,’ er det væsentligt ikke at for-
veksle brugen af begreberne værdi og potentialer med effekt. Det er Socialstyrelsen, der 
varetager opgaven med at skabe viden om peer-støttens effekter.

2.1. Hvad er gode peer-roller?

Peer-medarbejdere kan indtage meget forskelligartede roller på en arbejdsplads. På 
baggrund af interview med borgere, peers og kollegaer tegner der sig et billede af to 

overordnede peer-roller i projektet, som hver især skaber forskellige vilkår for tilknytnin-
gen til arbejdspladsen, peer-medarbejderens opgaver og de forandringer, peer-støtten kan 
skabe for borgere og organisationer. Rollerne er ikke defineret af projektet på forhånd, men 
er opstået undervejs og formet af de specifikke lokale kontekster. 

De to overordnede roller, der kommer til udtryk i interviewene, har specifikke kendetegn, 
som kan genfindes i litteraturen om peer-støtte. Vi vælger her at låne kategorierne fra 
denne litteratur og udfolde, hvordan særligt den ene af disse roller kommer til udtryk inden 
for projektets ramme, samt hvilke fordele og ulemper der knytter sig hertil. 

I en oversigtsartikel fra 2016 beskriver Lisa Korsbek og Lone Petersen tre forskellige 
modeller (roller) for peer-støtte7  (Korsbek & Petersen, 2016). To af disse – den konven- 
tionelle og den supplerende peer-støtte – lægger sig tæt op ad de roller, der viser sig inden 
for projektet. Den tredje model, som i artiklen kaldes ’særskilte peer-støtteindsatser’, er 
ikke til stede i projektet, eftersom projektets peers er ansat i eksisterende indsatser.

7   Korsbek og Petersen fremhæver, at selvom det er meningsfuldt at tale om tre modeller for peer-støtte, 

så er det vigtigt at være opmærksom på, at overgangene imellem modellerne kan være flydende i praksis 

(Korsbek & Petersen). Det samme gør sig i nogen udstrækning gældende for peer-medarbejderne i projektet.

” Alle andre medarbejdere har altid et formål, når de taler med en borger 
fx at følge op på et møde i jobcenteret eller snakke udviklingsmål. 
Men som peer kan formålet med at være sammen, bare være at være 
sammen – og det giver noget andet.” PEER
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8   Det betyder dog ikke, at peers og kollegaer er forhindret i at samarbejde omkring en fælles opgave som fx 

gruppeforløb, for at peers kan forblive i den ’supplerende’ rolle. Dette kræver blot, at peer-medarbejderens 

rolle og opgave er tydeligt afgrænset som noget andet en kollegaernes. I projektet ses mange eksempler på, 

at peer-medarbejdere tilfører grupper værdi netop ved at indtage en supplerende rolle til deres kollegaer.

Den konventionelle brug af peer-støtte er kun i mindre grad repræsenteret i projektet, 
hvorimod supplerende peer-støtte er den rolle, langt størstedelen af peer-medarbejderne 
i projektet indtager i både de kommunale og regionale tilbud. Det er samtidigt den rolle, 
som fremhæves som særligt værdiskabende i hovedparten af interviewene med borgere, 
peers og kollegaer. 

Herunder fokuseres der derfor særligt på rollen som supplerende peer-støtte, som den 
kommer til udtryk i projektet.

SUPPLERENDE PEER-STØTTE 
Hvor peers i den konventionelle peer-rolle (hovedsaligt) udfører den samme type opga-
ver som de øvrige faggrupper, indtager peers i den supplerende peer-støtte en anden 
position og rolle, hvor de løfter en anden type opgaver end deres kollegaer8. I de tilfælde, 
hvor opgaverne ligner kollegaernes, er deres rolle som supplerende peer-støtte at tilføre 
erfaringskompetencer frem for faglig viden.

Langt størstedelen af de interviewede borgere, kollegaer og peers ser det som værdi-
fuldt, at peer-medarbejderen indtager en anden rolle og løfter en anden type opgaver end 
de øvrige medarbejdere. I interviewene lægges der vægt på, at peer-støtten giver mest 
mening, når den tilbyder borgerne ’noget andet’. En borger siger fx at:

”En peer kan ikke være peer, hvis de fx også skal være kontaktperson. Nej, for så træder de 
jo ind i en helt anden rolle. Det er jo vigtigt, at peers står uden for systemet. At man som 
peer kan være sammen med et andet mennesker på netop de præmisser, er dét, som gør 
hele forskellen.” (modtager af peer-støtte) 

Konventionel brug  
af peer-støtte

Supplerende  
peer-støtte

Særskilte  
peer-støtte indsatser

Peer-støtte inkluderes  
i en eksisterende indsats

Peer-støtte inkluderes  
i en eksisterende indsats

Peer-støtte etableres som  
en ny indsats, fx specifikke  
peer-støtteprogrammer

Peer-medarbejdere varetager 
samme indsats (opgaver)  
som andre faggrupper

Peer-medarbejdere varetager 
særskilte peer-opgaver, som  
adskiller sig fra opgaver, der  
løftes af andre faggrupper

Peers varetager særskilte  
peer-opgaver, som adskiller  
sig fra opgaver, der løftes af 
andre faggrupper
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’At stå uden for rammen’ er en formulering, som gentages i mange af interviewene med 
borgere, peers og deres kollegaer. Formuleringen tillægges ofte betydningen af, at peers 
ikke er underlagt helt de samme regler og retningslinjer som de øvrige medarbejdere fx 
i form af en anden rolle i det målstyrede arbejde, i forhold til handleplaner, dokumenta-
tionskrav osv. 

Når peer-støtten fungerer som et supplerende tilbud til borgerne, skaber det ifølge bor-
gere, peers og kollegaer en række fordele. I rollen som supplerende peer-støtte kan peers:

•  Støtte op om borgernes recovery-proces ved at etablere supplerende recovery-orien-
terede tilbud og dermed samarbejde med kollegaer om den bedste indsats for borgerne. 
Ved at fungere som rollemodel og have tilbud med et specifikt fokus på recovery muliggør 
dette skabelsen af relationer med borgere baseret på erfaringer, anerkendelse, håb og 
muligheder samt at kunne støtte borgere i at kortlægge egne ressourcer og reflektere 
over egen situation. 

 En borger beskriver fx at: ”Vi taler sammen på en anden måde. Det er svært at forklare, men 
når man [tilknyttes botilbuddet], så skal man jo have oprettet en handlingsplan, og man skal 
sige, hvilke mål man vil nå. Men sådan er [peer] ikke. Han er bare i øjeblikket. Og det er en 
helt anden oplevelse at snakke med en, der ikke har den der store plan i baghovedet. Men 
det er jo samtidigt også godt at have sådan en plan.” (borger)

•  Møde borgerne uden en specifik dagsorden: ”Alle andre medarbejdere har altid et 
formål, når de taler med en borger fx at følge op på et møde i jobcenteret eller snakke 
udviklingsmål. Men som peer kan formålet med at være sammen, bare være at være 
sammen – og det giver noget andet.” (peer)

•  Tage udgangspunkt i borgernes aktuelle behov og ønsker: ”Det er jo ikke meningen, at 
han skal blive ligesom os … vi arbejder jo ud fra nogle faste bevillinger, og det er jo meget 
målorienteret. Men [en peer] rækker ud over vores målarbejde og kan have mere fokus 
på de individuelle processer og arbejde med de ting, som beboerne selv mener, de har 
glæde af. Det er altså meget forskelligt fra det her målarbejde.” (kollega til peer)

•  Møde borgerne som en ligemand: ”Det, at man næsten taler sammen - og er sammen - 
som ligemænd har også en betydning for relationen og for den måde, relationen påvirker 
borgerne på.” (peer)

•  Tilbyde et andet rum for tillid: ”Jeg havde lyst til at tale med [peer], selvom jeg allerede 
har en kontaktperson. Jeg har ikke lyst til, at alt det, jeg siger, skal dokumenteres. Jeg er 
lidt paranoid over det. Det er rigtigt rart, at man kan sidde her og have de her fortrolige 
samtaler med [peer].” (modtager af peer-støtte)

På bagrund af interviewene peger både peers og kollegaer på, at rollen som supplerende 
peer også skaber værdi for arbejdspladsen. Dette ses bl.a. i form af:

•  Fleksibilitet: ”Jeg tror, der ville være fare for, at han bliver lidt usynlig … altså hans peer-fag-
lighed mener jeg [hvis han kun skulle varetage samme opgaver som sine kollegaer]. Jeg 
tror, det er rigtigt godt, at han er adskilt, fordi han på mange måder bliver mere fleksibel 
til at mødes med beboerne.” (kollega til peer).

•  Peers har gode muligheder for at fremme arbejdspladsens recovery-orientering, 
fordi der er mange samarbejdsflader, hvor peer-perspektivet kommer i spil, og fordi pe-
ers opfattes som en ligestillet kollega. En kollega siger fx: ”Til personalemøderne elsker 
jeg, når peers gør os opmærksomme på, hvis vi taler på en mindre respektfuld måde om 
borgerne. Så får man lige øjnene op og tænker ’nåhr ja, det er da også helt rigtigt.” (kollega 
til peer)
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Datamaterialet viser samtidig, at selvom den supplerende peer-støtte kan have disse 
positive resultater, så er det ikke altid, at resultaterne forekommer. En afgørende faktor 
for peer-støttens muligheder for at skabe værdi for borgere og arbejdspladser er graden 
og kvaliteten af samarbejdet mellem peers og deres kollegaer. Dette kræver bevidsthed 
på den enkelte arbejdsplads om formålet med peer-støtten, samt hvordan peer støtten 
konkret skal supplere de andre opgaver.

Det skal her understreges, at peer-medarbejderne i projektet aldrig står fuldstændigt 
uden for organisationernes ramme, da de fx har indberetningspligt og er ansat hos part-
nerne. Derudover er peer-støttemedarbejderne en del af partnernes aktivitetsbudgetter. 
Men peer-støttemedarbejderne er ikke i projektperioden medregnet i normeringen på 
samme måde som kollegaerne, og deres opgaver defineres derfor ikke på samme måde. 
Fx tæller peer-støtte ikke som en ydelse i distriktspsykiatrien og støtte fra ligestillede9 er 
heller ikke specifikt nævnt i voksenbestemmelserne i lov om social service. 

Samlet betyder dette, at selvom peer-støttemedarbejdere er en del af medarbejdergrup-
pen, har de en alternativ rolle i forhold til kollegaerne, der giver organisationen mulighed 
for at udvikle peer-baserede støttetilbud.

Ulemper ved rollen som supplerende peer
At have en anden plads i rammen kan dog skabe visse udfordringer. Nogle kollegaer frem-
hæver fx, at det kan medføre:

•  Praktiske udfordringer: En medarbejder i distriktspsykiatrien fremhæver fx, at når 
peer-medarbejderens arbejdsopgaver ikke udløser ydelser, bliver det vanskeligt for peer 
at afholde gruppeforløb på egen hånd: ”Der opstår nogle problemer, når [peer] skal lave 
de her grupper. For han får ikke nogle ydelser for det. Og vi kan jo ikke have 6 patienter 
siddende, uden at det tæller for en ydelse, så der er vi blevet nødt til at sige, at vi må lave 
grupperne sammen.” (kollega til peer)

•  At peer-tilbuddet ikke anerkendes på lige fod med den øvrige indsats: ”Hvis vi skal 
se ham som en ligeværdig kollega, så er det mærkeligt, at systemet ikke får penge for 
hans samtaler. Hans ydelser kunne jo godt gå ind under en ydelse, der hedder ’støttende 
samtaler’. Det giver jo et skår i ligeværdigheden, fordi hans arbejde ligesom ikke rigtigt 
tæller.” (kollega til peer)

PERSPEKTIVERING – DEN GODE PEER-ROLLE

De fleste peer-støttemedarbejdere arbejder som ’supplerende peer-støtte’ og har i den 
rolle ofte mulighed for at tilbyde borgerne en anden slags aktiviteter og forløb end deres 
kollegaer. Samtidig har de ofte også mulighed for at have et andet samarbejde med bor-
gerne, fordi de ikke er underlagt helt de samme krav og retningslinjer, som kollegaerne.

Men denne afkobling kan medføre visse udfordringer, når peer-støtten skal indgå i den 
praktiske virkelighed på arbejdspladserne, samt gøre, at peer-støtten ikke anerkendes 
som et ligestillet tilbud til borgerne. 

Dette gælder alt fra ydelsesregistrering, dokumentation og til optagelse i praksisfæl-
lesskabet.

9  Jf. FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap (FN’s handicapkonvention), artikel 26
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Rollen som supplerende peer-støtte rejser desuden spørgsmålet om, hvordan peer-støt-
ten kan og skal forankres i den enkelte organisation. Det er nødvendigt at finde svar på, 
hvordan peer-støtte kan være en del af indsatsen, hvis peer-støtte fremadrettet skal blive 
en del af tilbuddet til borgere med psykiske vanskeligheder. Det drejer sig i særdeleshed 
om følgende:

•  Hvordan kan peer-støtte forankres, hvis aktiviteten ikke ’tæller’ i aktivitetsbudgettet? Skal 
der udvikles særlige peer-ydelser?

•  Hvordan kan peer-støtte bevare sine særlige frisatte kvaliteter, hvis den samtidigt skal 
imødekomme krav fra ydelses/normeringssystemerne?

2.2. Velegnede peer-opgaver

På baggrund af projektets erfaringer, begynder der at tegne sig et billede af, hvilke op-
gaver der kan være særligt gode peer-opgaver, samt hvad de potentielt kan medføre 

af positive effekter for borgere og arbejdspladser. Det er også muligt at pege på særligt 
gode samarbejdsflader mellem peer-støtten og den øvrige indsats. Dette afsnit afdækker, 
hvad gode peer-opgaver kan være, og hvorfor de skaber værdi. 

BORGERRETTEDE OPGAVER
Interviewene med borgere, peers og deres kollegaer peger på, at peer-støtte generelt 
– dvs. uafhængigt af de specifikke peer-opgaver – gør en positiv forskel for borgere på 
mange forskellige måder. I fortællingerne falder peer-støttens betydning særligt inden 
for følgende kategorier:

• Gensidig forståelse, accept og ligeværd 
• Mindre (selv)stigma og øget selvværd
• Tillid og åbenhed
• Inspiration og sparring
• Troværdighed og gennemslagskraft
• Empowerment
• Håb

Disse positive effekter kan vise sig som følge af alle de borgerrettede opgaver som be-
skrives i dette afsnit, og de gennemgås i større detalje i afsnit 3. Derudover har visse 
peer-opgaver særlige (potentielle) gevinster tilknyttet, som i det følgende afsnit vil blive 
fremhævet under den enkelte peer-opgave.  
 Obs: De beskrevne opgaver er velegnede i alle projektets tre indsatsområder med mindre 
andet er angivet.

Individuelle peer-forløb
”Vi har de her ’walk and talks’, og det har nok været det allerbedste, fordi man kommer ud 
fra det distriktspsykiatriske center og ind i en situation, hvor man bare er to mennesker, der 
mødes. Der er vi på bølgelængde på en anden måde. Patient-/behandlerrollerne er kørt ud 
på et sidespor, og man er bare to mennesker, der taler sammen om et fænomen. Det har 
fået mig til at synes, at peer-medarbejdere er vejen frem for rigtigt mange mennesker.” 
(modtager af peer-støtte)
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Størstedelen af de interviewede borgere, peers og kollegaer oplever, at individuelle peer- 
forløb er en velegnet peer-opgave, der giver mulighed for at møde borgernes aktuelle øn-
sker og behov og gennem samtale og samvær at understøtte borgernes recovery-proces. 

Hvad er det?
Individuelle peer-forløb består af samtaler og samvær mellem en peer-medarbejder og 
en borger. Forløbenes længde og samtalernes hyppighed tilrettelægges efter borgerens 
behov, der kan ændre sig undervejs, og peer-medarbejderens ressourcer/tid. Mange har 
glæde af at mødes en gang ugentligt i en længere periode, mens andre har et mere løst 
samarbejde. De individuelle forløb giver peers særlig gode muligheder for at arbejde med 
udgangspunkt i den enkelte borgers behov.

De individuelle peer-forløb har ofte samtalen som omdrejningspunkt, men dette kan 
også kombineres med samvær omkring en aktivitet fx sport eller gåture i lokalområdet. 
Samtalernes indhold kan være mere eller mindre styret. For nogle borgere giver relatio-
nen værdi ved, at der ikke er et tydeligt formål med at mødes, og at der er plads til at tale 
om aktuelle ting, der presser sig på. Andre får stort udbytte af at arbejde med konkrete 
recovery-understøttende metoder eller strategier. Det er ofte en fordel, at peer-medarbej-
deren tidligt i forløbet afklarer, hvilke behov og forventninger borgeren har til samarbejdet, 
og at forløbet evalueres løbende.

Mange peer-medarbejdere i projektet gør brug af de recovery-understøttende redskaber, 
som findes i ’Guide til et godt hverdagsliv’, ’Liv i fokus’ og ’5 veje til et godt liv’10, og oplever 
disse som relevante og brugbare i deres arbejde. 

Gruppeforløb der drives af peers
”Jeg har deltaget i det her gruppeforløb om mental trivsel, og det fungerede rigtigt 
godt. Hver gang havde [peer] forberedt nogle temaer fx ’5 veje til et godt liv’. Det at 
[peer] har brugererfaring gør, at vi kan tale sammen på lige fod, og [peer] har været god 
til at give plads til at sige det, man har lyst til. [Peer] var både den, der styrede samta-
len, men hun var også med i samtalen, og det var det, der var det rigtig gode ved det.”  
(modtager af peer-støtte)

Mange af de interviewede fremhæver de peer-drevne gruppeforløb som en meningsfuld 
og værdiskabende peer-opgave, som både kan have positiv indvirkning på borgere og 
arbejdspladser alt efter hvilken type gruppe, det drejer sig om. 

Hvad er det?
I projektet ses både eksempler på, at peers kan drive gruppeforløb på egen hånd og 
i samarbejde med andre peers. Gruppernes form og indhold varierer meget, men 
de kan samles under to overordnede kategorier (som til tider låner elementer fra  
hinanden):

•  Selvhjælpsgrupper, hvor samtalen er i fokus. I denne type grupper arbejder peers bl.a. 
med recovery-redskaber og livshistoriefortælling som metode.

•  Aktivitetsgrupper, hvor en aktivitet er i fokus. I denne type grupper er samværet om 
en fælles aktivitet det centrale. En aktivitet kan fx være ture ud i lokalområdet, musik, 
kreativitet og motion. 

10   Se: www.peerstoette.dk/uddannelsen/recovery-redskaber/
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Fælles for grupperne er et fokus på borgernes styrker og muligheder – og på det samvær 
og fællesskab, der kan opstå i gruppen. Mange peers anvender også de ovennævnte re-
covery-redskaber i forbindelse med gruppeforløb. 

Opmærksomhedspunkter
Selvom de peer-drevne gruppeforløb ofte er en meningsfuld peer-opgave, indebærer de 
samtidigt en række potentielle udfordringer. Peers og deres kollegaer fremhæver at:

•  aktivitetsgrupper ikke altid er en meningsfuld peer-opgave. For at få tilført værdi af 
peer-støtte skal grupperne som tommelfingerregel have et underliggende fokus på 
borgernes recovery-proces og evt. inddrage elementer/metoder fra selvhjælpsgrupperne. 

•  det ofte er tidskrævende at etablere en ny gruppe.
•  det kan være svært at sikre stabilt fremmøde, hvilket kan have negative konsekvenser 

for gruppedynamikken.
•  drive et gruppeforløb på egen hånd kan være udfordrende, da peer-medarbejderen er 

alene om at facilitere processen og står uden en sparringspartner.

Særlige (potentielle) gevinster 
•  Erfaringsudveksling og sparring mellem deltagerne
•  Fællesskab og mulighed for at være noget for andre
• Social træning

Gruppeforløb i samarbejde med kollegaer
”Jeg har været vildt glad for at have hende med [i dobbeltdiagnosegruppen]. Hun har jo 
noget andet at komme med. Det, jeg selv kommer med, er viden om at køre grupper […] 
Jeg ikke har så meget erfaring med selve misbrugsdelen, men det har [peer]. Så jeg passer 
ligesom rammerne og sørger for, at vi får gennemgået de ting, der står i manualen fra gang 
til gang, og hun bidrager med sine erfaringer. Vi har fået en rigtig god måde at gøre det på.” 
(kollega til peer)

Peer-medarbejdere kan med fordel samarbejde med kollegaer om gruppeforløb. Både 
peers, kollegaer og borgere fortæller, at gruppeforløb tilføres værdi af, at en peer deltager.

Hvad er det?
Som i de peer-drevne gruppeforløb falder disse grupper også inden for de to overordnede 
kategorier: selvhjælpsgrupper og aktivitetsgrupper. Peer-medarbejderens rolle i disse 
gruppeforløb kan variere meget, og de forskellige roller kan hver især bidrage til gruppen 
på forskellige måder:

•  Tillidsopstarter: Her deltager peers ved en gruppes opstart og fortæller om deres levede 
erfaringer. Gruppens indhold og form er ofte defineret på forhånd, og peers deltager 
kun en gang.

•  En gennemgående figur: Her deltager peers fast eller jævnligt i et etableret gruppeforløb 
og byder bl.a. ind med sparring og erfaringer i de samtaler, der opstår blandt gruppens 
deltagere.

•  Medfacilitator: Her indgår peers i et ligeværdigt samarbejde med en kollega om at plan-
lægge og facilitere gruppeforløb,og bidrager samtidigt med erfaringer og refleksioner i 
gruppen.
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Opmærksomhedspunkt
•  Som i de peer-drevne gruppeforløb tilføres aktivitetsgrupper ikke altid særlig værdi ved, 

at en peer deltager. Flere peers fremhæver, at det først bliver værdiskabende, når peers 
har noget særligt at byde ind med i forhold til aktiviteten i gruppen – fx erfaringer med 
motion og depression i en gruppe, der har fokus på netop dette – og at gruppens rammer 
giver plads til, at peer-medarbejderen kan bringe sine erfaringer i spil i samspillet med 
borgerne.

Særlige (potentielle) gevinster 
Kollegaerne fremhæver de samme gevinster, som knytter sig til peer-drevne grupper og 
fremhæver desuden, at peers i denne funktion kan:

•  bidrage med viden og erfaringer i gruppens dialoger, hvilket ifølge peers og kollegaer 
fungerer som et vigtigt supplement til den teoretiske viden, kollegaerne formidler. 

•  fremme recovery-orienteringen på arbejdspladsen ved at inspirere kollegaer til at tænke 
eller handle på nye måder.

Brobygger
Hvad er det?
I projektet udmønter brobyggerfunktionen sig i forskellige opgaver:

1.  Velkomstsamtaler og afslutningssamtaler (når en borger henholdsvis tilknyttes eller 
afslutter et behandlingstilbud eller støtteforløb).

2.  Følgeskab (når en borger har brug for støtte til at komme af sted til aktiviteter, socialt 
samvær, uddannelsessted m.m.; færdighedstræning er i centrum for denne type pe-
er-støtte).

3.  Brobygger mellem borgere og ’systemet’.

AD. 1.  
Velkomstsamtaler og afslutningssamtaler 
Peer-medarbejdere fortæller, at velkomstsamtaler giver mulighed for at introducere sig 
selv og peer-tilbuddet, hvilket kan være første skridt på vejen til at indlede reelle peer-støtte 
forløb. En peer oplever også, at denne type samtale kan være med til at indgyde borgerne 
håb og tro på fremtiden. Derudover kan peers fungere brobyggende ved at introducere 
borgerne til det pågældende tilbud. Mange kollegaer peger på, at peer-medarbejderne 
kan spille en vigtig rolle i at støtte borgerne til at forstå det system, de nu træder ind i, 
og bygge bro til fx visitationsenheder ved at hjælpe borgerne med at formulere behov og 
ønsker allerede inden, de møder en socialrådgiver, behandler eller lignende. 

En peer-medarbejder fremhæver, at afslutningssamtaler kan støtte borgerne i overgan-
gen fra én behandling til en anden eller i forbindelse med udskrivning eller overgangen 
fra et tilbud til et andet. Peer-medarbejderen kan bl.a. tale med borgerne om strategier 
samt mål og drømme for fremtiden:

”Samtalen er et sted, hvor man sammen kan tale om strategier for forskellige scenarier, fx 
’hvad gør du hvis…?’ Det er også en god anledning til at minde borgerne om, at de er nået 
en lang vej, og at de faktisk har vist, at de godt kan klare at blive udskrevet. Det kan give et 
selvtillids-boost og håb og tro på fremtiden.” (peer)
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AD. 2.  
Følgeskab
Både borgere, peers og kollegaer fortæller, at følgeskab kan støtte borgere med at træne 
nye færdigheder og udvide deres netværk11. Følgeskabet kan tage mange former og have 
mange formål, men fællestrækket er, at peer-medarbejderen følger med borgeren ud i 
samfundet og via samværet støtter op om de aktiviteter, borgeren gerne vil engagere sig 
i. Følgeskab er en velegnet peer-opgave, fordi borgerne får mulighed for at træne ting, de 
finder svære, med én, som forstår de følelser, de går igennem. En kollega fortæller fx at:

”Det netværksarbejde, [peer] laver, er det allervigtigste, for det er så vigtigt at få af-institu-
tionaliseret de unge. [Peer] kan hjælpe de unge med at tage det her første bævrende skridt 
ud i verden, uden at det er en pædagog, der holder dem i hånden. Han hjælper de unge med 
at få opbygget noget uden for institutionen – venskaber – og det er jo så vigtigt, hvis man 
skal ud og klare sig selv. Der har han virkelig en funktion i at træde den vej sammen med de 
unge.” (kollega til peer)

På nogle støtte- eller behandlingstilbud kan medarbejderne desuden have svært ved at 
finde tiden til at træne nye færdigheder sammen med borgerne, og i disse tilfælde kan 
peers blive en vigtig medspiller. 

AD. 3.  
Brobygger mellem borgere og ’systemet’
At være brobygger mellem borgere og de etablerede psykiatriske eller socialpsykiatriske 
indsatser er en måde at støtte op om borgernes møde med det etablerede system på. 
Kollegaer, peers og borgere fortæller fx om, hvordan peers kan hjælpe borgere med at 
kommunikere deres behov eller bekymringer til deres støttekontaktperson eller behandler. 
Mange borgere fremhæver betydningen af at have en ’holdkammerat’, som er på deres 
side. Dette gælder i særlig grad i de tilfælde, hvor samarbejdet med andre behandler-støt-
tepersoner ikke fungerer: 

”Det betyder især noget, hvis man nu har en behandler, man ikke kan sammen med … Så 
er det rart, at man kan tale med én om, hvad man så skal gøre ved det. [Peer] har fx hjulpet 
mig med at få en ny kontaktperson, for jeg havde ikke overskud til selv at tage den [konflikt/
opgør]. Det betyder jo sindssygt meget, at man har en god relation til den behandler, man 
har.”  (modtager af peer-støtte)

11   Følgeskabet kan i princippet også inkludere, at peers støtter borgerne, når de skal skifte fra én behandlings-/

støtteinstans til en anden. Projektets erfaringer viser dog, at det kan være svært for peers at bygge bro 

imellem indsatser, når de selv arbejder inde i indsatserne. Gældende regler, grænseflader og økonomi, 

som påvirker indsatsernes generelle muligheder for at samarbejde, kommer også i vejen for peer-støttens 

muligheder for at gå på tværs.
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Mange af de interviewede fremhæver desuden, at peer-støtten har et særligt potentiale 
for at nå borgere, som isolerer sig, har opgivet håbet og har det meget dårligt. I projektet 
ses flere eksempler på, at peers har formået at bygge bro mellem meget isolerede borgere 
og det etablerede system i form af støttekontaktpersoner eller sagsbehandlere: 

”Der er et eksempel med en borger, som boede ude i en skov og ikke ville have noget med os 
at gøre. Men [peer] kan møde borgerne et helt andet sted og tale med om, at ’ja kommunen 
er noget fuck’. Jeg er ret sikker på, at hvis [peer] ikke havde været der først [skabt relation 
til borgeren], så ville jeg aldrig have fået kontakt med ham.” (kollega til peer)

Projektets erfaringer bakkes op af litteraturen fra udlandet, hvor det mange steder frem-
hæves, at peer-støtte har særlig gode muligheder for at gøre en forskel for ’hard to reach 
groups’12.

Samvær/stå til rådighed
”Det gør, at man lærer hinanden bedre at kende, og det gør, at man har nemmere ved at 
åbne op. Det er ikke lige så nemt at åbne op, når man kun ser en person en gang om ugen 
eller mindre” (modtager af peer-støtte)

Hvad er det?
Denne opgave retter sig hovedsaligt mod botilbud og aktivitetstilbud.

På botilbud og aktivitetstilbud, hvor borgere tilbringer tid i fællesskab, kan peer-med-
arbejderen have gode muligheder for at opbygge relationer og skabe kontakt ved at være 
til stede og stå til rådighed for de spontane samtaler, der kan opstå i det uformelle rum.

Særlige (potentielle) gevinster 
•  Kontakt: Samværet kan være et skridt på vejen til at etablere et samarbejde mellem 

peer og borgere, fx i form af individuel- eller gruppebaseret peer-støtte. 
•  Fortrolighed: Samværet kan samtidigt bidrage til at opbygge fortrolighed mellem peer 

og borger.
•  Fleksibilitet: Borgerne er glade for den fleksibilitet, peer-medarbejderen kan tilbyde: 

”Det er godt, at [peer] er her så meget, for hvis jeg lige har brug for det, så kan jeg hive 
fat i ham.” (modtager af peer-støtte).

ARBEJDSPLADSRETTEDE OPGAVER
”Det har givet rigtig god mening [at have peer med]. Det er godt at få rusket op i vanetænk-
ningen. Det gælder jo også, når der kommer andre nye medarbejdere … De kan jo også stille 
skarpt på nogle af de ting, vi gør, og det er inspirerende … og en sikring mod at stivne. Og det 
har [peer] været god til at gøre på en positiv måde.” (kollega til peer)

Kollegaer og peers fremhæver behandlingskonferencer, personalemøder og supervi-
sion som velegnede arenaer til at få peer-perspektivet i spil. Når samarbejdet mellem 
peers og kollegaer fungerer, kan peer-støtten være med til at påvirke dialoger, opfat-
telser m.m. og dermed bidrage til udviklingen af en mere recovery-understøttende  
praksis. 

12   Se bl.a. Julie Reppers oplæg: www.socialpsykiatrisktforum.nu/media/mm2013/peer-workers-experts-by-

experience---stockholm.pdf
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Deltagelse på patientkonferencer
Patientkonferencer/behandlingskonferencer og lignende finder sted i behandlingspsykiatrien, 
og på konferencerne deler medarbejderne informationer om patienternes behandlings-
forløb, fremskridt, udfordringer m.m. og koordinerer samarbejdet omkring patienterne. 
Konferencerne er derfor et centralt knudepunkt, som peers bør deltage i, hvis de skal 
kunne holde sig opdaterede, byde ind med refleksioner og samarbejde med deres kollegaer. 

Samarbejdet mellem peers og deres kollegaer kan fremmes via peer-medarbejderens 
hyppige/faste deltagelse på konferencerne, da dette er med til at muliggøre, at:

•  peers og kollegaer lærer hinanden at kende, hvilket er en forudsætning for at tillid 
og samarbejde kan opstå: ”Hvis vi virkelig skal få glæde af [peer], så kan hun ikke bare 
komme på [behandlingskonferencerne] engang i mellem. For så giver vi hende ikke pladsen 
[til at få indflydelse], og hun kan heller ikke selv tage det rum. Det er et rum, der bliver 
skabt over tid og ved at man lærer hinanden at kende og får tillid!” (kollega til peer). 

•  peers får opbygget den nødvendige viden om patienter/arbejdsmetoder m.m., så de 
kan bidrage på en værdiskabende måde i dialogen: ”Hvis nu [peer] havde været med 
til behandlingskonferencerne over en længere periode, så ville hun jo også være inde i, 
hvordan patienten har det, og hvordan teamet tænker osv. Og så ville det jo være meget 
lettere for hende at finde ud af, hvordan hun selv skulle agere.” (kollega til peer)

•  muligheden for at peer-støtte tænkes systematisk ind i indsatsen optimeres. Når 
peers ikke deltager (hyppigt) på konferencerne, er der stor risiko for, at peer-støtte (for)
bliver et perifært tilbud til patienterne: ”Det betyder jo noget, at man lærer personen 
at kende. Når man ikke ved, hvad en peer skal, og hvem han er, så har man måske ikke 
så meget lyst til at henvise patienter. Det kræver jo, at man kender personen lidt, og ved, 
hvad de kan, og hvad man kan bruge dem til.” (kollega til peer)

Supervision og personalemøder
Mange af de ovenstående argumenter blev også fremhævet i interviewene, når samtalen 
faldt på, hvorfor peer-medarbejdere bør deltage på personalemøder og til supervision. 
Kollegaer og peers fremhæver derudover, at deltagelsen gør det muligt for peers at: 

• holde sig opdateret på den øvrige indsats.
•  sikre at peer-tilbuddet er synligt for kollegaerne. 
•  fremme recovery-orienteringen på arbejdspladsen ved at byde ind med peer-perspektivet 

og egne erfaringer i dialoger og diskussioner.

Peer-støttens muligheder for at påvirke arbejdspladsen til disse møder er dog ofte afhæn-
gig af den rolle og plads, peer-medarbejderen tildeles. En peer kan blive meget usynlig, 
hvis leder og kollegaer ikke er opmærksomme på at give peers taletid og sætte recovery 
på dagsordenen.
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DET ESSENTIELLE SAMARBEJDE
På baggrund af interviewene med peers og deres kollegaer ser vi, at samarbejdet mellem 
peers og deres kollegaer ofte er essentielt for peer-støttens muligheder for at bidrage po-
sitivt til den eksisterende indsats. På de arbejdspladser, hvor samarbejdet fungerer godt, 
bliver peer-støtten tænkt ind i arbejdet omkring borgerne, kollegaerne henviser borgere 
til peer-tilbuddet, og der foregår en løbende udveksling af synspunkter og perspektiver 
mellem peers og deres kollegaer. Der hvor samarbejdet halter, står peers meget alene i 
udviklingen og forankringen af deres tilbud. En kollega fortæller fx: 

”Nu hvor vi sidder og taler sammen … jo mere tænker jeg, at det simpelthen ikke er rimelige 
rammer for [peer]. Det med at hun ikke hører til nogen steder … og at hun har skullet opfinde 
det hele selv … og at hun hele tiden skal ud og sælge sig selv.” (kollega til peer)

Når samspillet mellem peer og kollegaer er kendetegnet ved begrænset dialog, mangel 
på tydelige samarbejdsaftaler m.m., kan der i værste fald forekomme mistillid, som van-
skeliggør peer-medarbejderens arbejdsbetingelser yderligere:

”Når man arbejder med noget meget specifikt med en borger, så kan det være rigtigt svært 
at stå at se på, at det her gardin bliver rullet ned til kontoret, og at [peer] så sidder der og 
har samtaler, som du ikke aner, hvad handler om.” (kollega til peer)

Når peers har et sporadisk eller begrænset samarbejde med kollegaer om indsatsen 
omkring borgerne, medfører det, ifølge kollegaer og peers, en række udfordringer, som 
ikke er til stede, når samarbejdet er tæt. Det viser sig særligt inden for følgende områder: 

•  Peers kan have svært ved at etablere kontakt til borgerne, da kollegaer ikke vil (eller 
husker at) henvise til peer-tilbuddet. Dette skyldes ofte, at peers er usynlige i hverdagen 
og/eller, at kollegaer ikke ved, hvad peers kan og skal. En kollega siger fx: ”Fordi der 
er så mange tilbud i forvejen, så forsvinder [peer] meget nemt ud af ens bevidsthed, hvis 
man ikke lige ser hende … så bruger man andre tilbud i stedet.” (kollega til peer)

•  Peer-tilbuddet målrettes ikke altid borgernes eller arbejdspladsens behov, fordi peers 
ofte ikke ved, hvad disse behov er pga. det begrænsede samarbejde/samtænkning af 
indsatser. En kollega siger fx: ”Hvis nu [peer] havde været med til behandlingskonferen-
cerne over en længere periode, så ville hun jo også være inde i, hvordan patienten har det, 
og hvordan teamet tænker osv. Og så ville det jo være meget lettere for hende at finde ud 
af, hvordan hun selv skulle agere.” (kollega til peer)

•  Tilliden mellem kollegaer og peer har svære kår. Mange kollegaer fremhæver, at til-
liden opstår ved, at man samarbejder i det daglige og lærer hinanden at kende. Når der 
er begrænset eller ikkeeksisterende interaktion, kan det derfor være svært at etablere 
tillid og gøre brug af hinanden. En kollega fremhæver: ”Hvis vi virkelig skal få glæde af 
hende, så kan hun ikke bare komme på besøg engang i mellem. For så giver vi hende ikke 
pladsen til [at få indflydelse], og hun kan heller ikke selv tage det rum. Det er et rum, der 
bliver skabt igennem tid ved, at man lærer hinanden at kende og får tillid.” (kollega til peer)

•  Peer-støttens afsmitning på arbejdspladsen begrænses. Peers kan have svært ved 
at påvirke arbejdspladsen, når de arbejder meget parallelt i forhold til deres kollegaer. 
Kollegaer fremhæver, at dette særligt skyldes, at peers ikke inddrages i de faglige 
diskussioner og refleksioner i det daglige arbejde, og at peers kan have svært ved at 
bidrage med relevant viden og få gennemslagskraft, fordi de ikke kender konteksten 
godt nok, og fordi kollegaerne ikke giver dem den fornødne plads/indflydelse. En kollega 
siger fx: ”Men [peer] har ikke fået sin plads i behandlingskonferencerne … det er meget 
svært at finde sin plads, når man er gæst [når man deltager meget sporadisk].” (kollega 
til peer)
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Gode samarbejdsarenaer
Projektets erfaringer viser, at visse opgaver er særligt gode samarbejdsarenaer, hvor 
peer-støtte og den øvrige indsats kan tænkes sammen i praksis:

•  Gruppeforløb hvor peers og kollegaer samarbejder om udvikling og udførelse. 
•  Individuelle peer-forløb hvor peer, kontaktperson/behandler og den pågældende borger 

sammen aftaler, hvilken funktion peer-støtten skal have, og hvordan den skal spille 
sammen med den øvrige støtte. Her er det vigtigt at have en fælles opmærksomhed på 
at etablere tydelige rammer for fortroligheden - fx i forhold til, hvad peer må/skal dele 
med kontaktperson/behandler – så fortroligheden mellem peer og borger kan bevares 
i den udstrækning, det er nødvendigt.

•  Patientkonferencer, personalemøder og supervision hvor peers og kollegaer udveksler 
perspektiver og sammen udvikler og styrker indsatsen omkring borgerne.
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3. PEER-STØTTENS  
VÆRDISKABENDE POTENTIALE

3.1. Betydning for modtagere af peer-støtte 

”Jeg ville ikke sætte [peer-støtten] i stedet for noget af det andet [andre behandlingstilbud]. 
Så det er et supplement … Men når jeg siger, at det er et supplement, så mener jeg ikke, at 

det bare er sådan en bonusting, der kommer oveni det andet. Nej, det er et ligevægtigt ben 
i behandlingen – i hvert fald for mig.” (modtager af peer-støtte)

Borgere, peers og deres kollegaer fremhæver, at peer-støtte er et vigtigt supplement til 
den behandling og støtte, borgerne allerede modtager. Peers kan tilbyde borgerne noget, 
de øvrige medarbejdere ikke kan og vice versa. De levede erfaringer, en peer bringer med 
sig, muliggør en anden type relation, som igen muliggør nogle andre resultater. 

I projektet ser vi en sammenhæng mellem borgernes specifikke livssituation og behov, 
og typen af peer-tilbud (opgaver), den enkelte har gavn af og lyst til at indgå i. På samme 
måde er der en sammenhæng mellem, hvilken type tilbud den enkelte borger modtager, og 
det udbytte peer-støtten giver. Hvor et gruppeforløb kan skabe rammerne for fællesskab 
og inspiration på tværs af gruppedeltagerne, kan de individuelle forløb fx skræddersys 
mere til den enkeltes behov, hvilket kan give nogle andre resultater. 

I sidste afsnit blev de specifikke gevinster ved de enkelte peer-opgaver fremhævet. 
Dette afsnit afdækker de aspekter af peer-støttens potentiale, som er generelt gældende.  

GENSIDIG FORSTÅELSE, ACCEPT OG LIGEVÆRD 
”Det er rart at blive genkendt … og opleve, at det ikke kun er mig, der har det sådan her. Det 
er rart at hun faktisk forstår mig. Hun kan sætte sig i mit sted og hjælpe mig med at rejse 
mig op.” (modtager af peer-støtte)

Peers, kollegaer og borgere fremhæver alle, at peer-støtten tilbyder en anden forståelse 
og et element af genkendelse, som øvrige medarbejdere ikke kan tilbyde på samme måde. 
Forståelsen kan være overvældende for mange. En borger beskriver det således: 

”[Peer] lider af det samme som jeg … og jeg har aldrig mødt én før, som fejlede det, jeg gør. 
Jeg har aldrig mødt en, der sagde, at ’det forstår jeg godt’ om måden, man fx reagerer. Det 
var lidt af en øjenåbner […] Det var meget overvældende at opleve, faktisk, at der er en, der 
kender følelserne.” (modtager af peer-støtte)

” Hun har været en personificering af håb for mig. Et fysisk billede på håb. 
Det har betydet meget at se, at hun er så glad nu, og at hun har det godt 
igen. Og det har givet mig lysten til at skulle noget igen. Jeg har fået 
øjnene op for, at der er en verden derude, og at jeg også har fortjent at 
have det godt.”  (MODTAGER AF PEER-STØTTE)
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Den gensidige genkendelse og forståelse danner grundlaget for en anden type relation, 
som ofte er mere venskabelig end den, borgere har med andre medarbejdere. Dette aspekt 
fremhæves også i litteraturen fra udlandet, som peger på, at borgere, der modtager pe-
er-støtte, er mere tilbøjelige til at føle sig accepterede og vellidte end borgere, der ikke 
modtager peer-støtte: 

“An important aspect of peer support is the sense of acceptance and real empathy that the 
peer gains through a sharing relationship […] the experiential knowledge provided by PSWs 
[peer-support workers] created a ‘comradery’ and a ‘bond’, which made them feel that 
their challenges were better understood […] Finally, in an RCT comparing the outcomes of 
people receiving peer support with traditional care, Sells et al. (2006) demonstrated that 
individuals receiving services from PSWs reported having greater feelings of being accepted, 
understood and liked compared with individuals receiving traditional care by mental health  
providers after 6 months.” (Repper & Carter, 2011)

De fælles erfaringer medfører ofte en mere ligeværdig relation. Borgerne fremhæver, at det 
både kan påvirke måden, man er sammen på og det, man taler om. En borger beskriver fx, 
at den gensidige forståelse giver mulighed for en anden type samtale med udgangspunkt 
i de fælles erfaringer: 

”Man kan tale med [peer] på en anden måde … Der er forskel på at tale med nogen om tin-
gene, frem for at skulle sætte dem ind i tingene … Nu har [peer] jo ikke haft det samme som 
mig, men han har jo også prøvet at være uden for systemet […] Personalet er jo fint nok. De 
er jo velmenende, men det er ikke altid, at de lige forstår tingene.” (modtager af peer-støtte)

MINDRE (SELV)STIGMA OG ØGET SELVVÆRD 
”[For at kunne få det bedre] har jeg brug for at oprette et selvværd. Og få et håb og en tro 
på, at jeg har en berettigelse. Det er essensen. Og til det er hverken medicin eller psykiatere 
den rigtige måde. Det er det tværtimod at spejle sig i forståelse.” (modtager af peer-støtte)

Den forståelse og accept, der ligger i peer-relationen, kan også skabe grobund for mindre 
selvstigma og et øget selvværd. Flere borgere beskriver, hvordan relationen til peer-med-
arbejderen har givet dem følelsen af at have berettigelse og givet dem mod på at ’ville 
noget’ med livet igen. 

Peer-medarbejdernes positive eksempel kan også være en faktor i at reducere borger-
nes oplevelse af (selv)stigma. Ved at vise, at man faktisk kan blive ansat og accepteret på 
en arbejdsplads, har peer-medarbejderne i projektet fx givet mange borgere lyst til/mod 
på selv at ville være peers og bruge deres erfaringer til at hjælpe andre. Julie Repper og 
Tim Carter gør i deres artikel fra 2011 også opmærksom på dette aspekt ved peer-støtte: 

“Ochocka et al. (2006) found that participants involved in peer support were less likely to 
identify stigma as an obstacle for getting work and were more likely to have employment. 
This makes sense as peers embody the possibility of acceptance and success, so that they 
can challenge the barriers created by self-stigmatisation: anticipation of discrimination.” 
(Repper & Carter, 2011)
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TILLID OG ÅBENHED 
De fælles erfaringer betyder, at mange borgere automatisk har større umiddelbar tillid til 
peer-medarbejderne end til andre medarbejdere. Mange af de interviewede fremhæver, 
at peers har bedre forudsætninger for at skabe en tillidsfuld relation til borgerne, og at 
peers har en særlig evne til at skabe tillid blandt deltagere i gruppeforløb:

”Deltagerne i gruppen var meget nervøse, men der skete noget, da [peer] stillede sig op 
og fortalte sin historie. Patienterne fik lettere ved at åbne sig, de fandt tillid. Det var meget 
givtigt, og jeg ville slet ikke have kunne have gjort det samme, som hun.” (kollega til peer) 

”Med andre [medarbejdere] har jeg nok haft tendens til at lyve lidt om nogle ting eller at 
lade være med at fortælle det hele … men fordi [peer] er så åben, så bliver jeg det også. Jeg 
kan ligesom stå inde for, hvem jeg er.” (modtager af peer-støtte) 

I projektet ser vi eksempler på, at fortroligheden i visse situationer gør det muligt for peers 
at hjælpe borgerne bedre end det øvrige personale, fordi borgerne tør åbne sig mere op 
for peer-medarbejderen. Nogle borgere fortæller fx, at de afholder sig fra at dele vigtige 
informationer om sig selv, deres tanker og følelser med det øvrige personale af frygt for, 
at det skal blive skrevet ned. 

”Det med fortroligheden er ret vigtigt. For jeg har jo ikke et fortroligt rum med det øvrige 
personale her, for de skal jo skrive ned, hvad vi har snakket om. Og så står det i mine papirer. 
Og det gør, at man nogle gange kan være bange for at dele ting med dem.” (modtager af 
peer-støtte)

”[Peer] er god til at presse mig, men ikke for meget. Han er god til at vurdere, hvor meget 
han skal presse på. Det er nok fordi, han kender mig ret godt nu … og at han ved, hvorfor 
jeg gør, som jeg gør. Personalet ved det jo ikke, for jeg har ikke fortalt dem det.” (modtager 
af peer-støtte)

INSPIRATION OG SPARRING
Peer-medarbejdere er med deres positive eksempel som nogle, der er kommet sig, ofte 
en kilde til inspiration. Mange borgere fremhæver, at peer-medarbejderne hjælper dem 
med at lære at leve med deres sygdom fx via sparring om strategier og konkrete måder 
at overkomme udfordringer på. Peers kan også inspirere ved at vise, at det er i orden at 
tage hensyn til sig selv og vise, hvordan man kan gøre det:

”Hendes eksempel kan også vise, at det er ok, at man tager nogle hensyn til sig selv. 
Fx at man godt kan tillade sig at gå ind ved siden af og tage en pause under et fami-
liearrangement. Du behøver ikke at skamme dig over det. Det er ok. Og [hun kan vise] 
at man ikke behøver blive helt rask for at kunne gøre mange af de ting, man gerne vil.”  
(modtager af peer-støtte)

Peer-medarbejdernes levede erfaringer kan også fungere som inspiration i forhold til mere 
dagligdags ting, som andre medarbejdere ofte ikke har de samme forudsætninger for at 
sparre med borgerne om: 

”Jeg bruger hende også til at sparre med omkring hverdagsting, fx hvordan man møder en 
kæreste, og hvor meget man skal dele omkring sig selv og hvornår.” (modtager af peer-støtte)
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TROVÆRDIGHED OG GENNEMSLAGSKRAFT
Mange kollegaer og borgere fremhæver, at peer-medarbejdernes ord får en anden gennem-
slagskraft, fordi de medbringer egne erfaringer. Det betyder, at peers og deres kollegaer 
kan sige mange af de samme ting, men at gennemslagskraften bliver større, når en tanke 
eller idé kommer ud af personlig erfaring:

”Jeg kan jo godt sige noget til en patient igennem mange år, men når de så hører det fra en 
anden patient, så synes de pludseligt, at der er genialt.” (kollega til peer)

”Det betyder meget, at det kommer fra én, der har prøvet det selv … det virker bare mere 
ægte, fordi hun selv har prøvet det. Jeg tror, det [ordene] får en anden gennemslagskraft. 
Det hænger ikke fast på samme måde, når det er min kontaktperson, der siger sådan nogle 
ting.” (modtager af peer-støtte)

EMPOWERMENT 
Et gennemgående element i peer-støtte er fokus på borgernes styrker og muligheder, og 
projektets erfaringer viser, at dette styrkefokus gør en forskel for mange borgere. Hvor 
den øvrige behandling/støtte ofte har fokus på problemerne og de ting, borgerne har svært 
ved, kan peer-støtte hjælpe borgerne med at finde og bruge deres egne styrker:

”Den store forskel ligger jo i den måde, man betragter folk på. Det ene er jo et behandlersy-
stem, hvor indstillingen er, at folk skal hjælpes. Der er en hjælperattitude. I peer-tankegan-
gen handler det jo om at slippe ud af hjælpen og danne hjælpen i sig selv – at finde sin egen 
styrke.” (modtager af peer-støtte)

”Hvad gør det ved et menneske, at andre hele tiden har fokus på det, du ikke kan? Så føler 
man sig svag! Og man mister sin egen evne til at kunne hjælpe sig selv. Peers kigger på den 
raske side, og det er det, der er hele forskellen.” (modtager af peer-støtte)

I interviewene bliver begrebet ’empowerment’ ofte brugt til at beskrive peer-støttens 
styrkegivende potentiale: 

”Peer-støtte giver også empowerment […] det [peer] har gjort er, at hun har vist mig, at 
jeg selv kan gøre en forskel for, hvordan jeg har det og for, hvordan jeg passer på mig 
selv, og tager ansvar for min behandling. Hun har hjulpet mig ved fx at spørge meget ind 
til, hvad jeg egentlig gerne selv ville, og det har gjort, at jeg har været nødt til at tænke 
over, hvad jeg egentlig selv synes om det med min sygdom og om vejen ud af det. Hun 
kan stille nogle spørgsmål, der får mig til at tænke anderledes omkring de her ting.”  
(modtager af peer-støtte)

Litteraturen fra udlandet fremhæver også empowerment som en central gevinst ved 
peer-støtte:

“A raised empowerment score has been reported in several studies of peer support 
(Corrigan, 2006; Dummont & Jones, 2002; Resnick & Rosenheck, 2008). Davidson 
et al. (1999) attributed improvements in empowerment to the new ways of the thin-
king and behaving that occur when engaging in reciprocal peer support relationships.”  
(Repper & Carter, 2011)
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At peer-medarbejdere er særligt velegnede til at sætte fokus på borgernes styrker hænger 
i nogle tilfælde sammen med det magtforhold, der eksisterer i de traditionelle behand-
lings- og støtterelationer. Nogle medarbejdere oplever fx, at borgere kan være bange for 
at tale med dem og de øvrige medarbejdere om fremskridt og styrker af frygt for, at det 
vil få betydning for deres behandlings- eller støttemuligheder. Peers tilbyder borgerne et 
trygt samtalerum, hvor de frit kan tale om styrker, muligheder og fremskridt.

HÅB 
Evnen til at indgyde håb er uden tvivl den mest gennemgående gevinst ved peer-støtte, vi 
ser i projektet. Næsten alle interviewede borgere, peers og kollegaer fremhæver peer-støt-
tens håbgivende potentiale. Genkendelsen i peer-medarbejderens egne erfaringer med 
sygdom og recovery er en afgørende faktor for, at peers kan fungere som det, en borger 
kalder ’det personificerede håb’. Peer-medarbejderens levede eksempel kan indgyde håb 
om, at livet kan blive bedre, og at det er muligt at finde en måde at leve (godt) med sin 
sygdom på. Borgerne italesætter det bl.a. sådan her:

”Hun har været en personificering af håb for mig. Et fysisk billede på håb. Det har betydet 
meget at se, at hun er så glad nu, og at hun har det godt igen. Og det har givet mig lysten til 
at skulle noget igen. Jeg har fået øjnene op for, at der er en verden derude, og at jeg også 
har fortjent at have det godt.” (modtager af peer-støtte) 

”Jeg er begyndt at se min sygdom som et livsvilkår … noget bagage, jeg altid vil have med 
mig. Og det var en hård erkendelse. Men så samtidigt at kunne spejle sig i én, som kan vise, 
at det kan man godt lære at leve med – det er bare vildt afgørende. Man får jo et andet 
perspektiv på sin sygdom.” (modtager af peer-støtte)

”Det betyder noget at se, at [peer] har fået et godt liv på trods af alt det, hun har været 
igennem, men det betyder også noget, at hun ikke har frasagt sig sygdommen. Hun tager 
hensyn til, at hun har været syg, og hun passer på sig selv, men hun har et godt liv alligevel. 
Og det var nyt for mig – at det kunne kombineres til noget positivt.[Peer] vist mig en ny vej: 
man kan også godt leve et liv med sin sygdom, som faktisk kan være godt. Men man skal 
selv være med til at skabe det.” (modtager af peer-støtte)

”Når jeg ellers har talt om, hvad jeg har lyst til, så er jeg tit blevet bremset i det med, at det 
kan jeg jo ikke, fordi jeg er syg, men [peer] kan ligesom give det her håb og troen på, at det 
kan godt være, det kan lykkes … det bliver måske bare i en anden form, end jeg havde regnet 
med.” (modtager af peer-støtte)

”Jeg prøver virkeligt at holde op med at drikke… det har jeg aldrig gjort før. [Peer] har da 
inspireret mig. Jeg har aldrig før troet på, at det kunne lade sig gøre […] Men når jeg ser på 
hende i dag … hendes liv kører ret fint nu, og hun kan lade være med at drikke. Hun drak 
faktisk mere, end jeg gør, og hun kan alligevel. Det er dejligt at se, at det kan lade sig gøre … 
det gør, at jeg bliver ved med at prøve at holde op.” (modtager af peer-støtte)

Peer-støttes håbgivende potentiale fremhæves også i udenlandske erfaringer med peer- 
støtte:

“One of the essential benefits gained from peer support is the sense of hope – a belief in a 
better future – created through meeting people who are recovering, people who have found 
ways through their difficulties and challenges (Davidson et al., 2006). The inspiration provided 
by successful role models is hard to overstate.” (Repper & Carter 2011)
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I citatet beskrives håb som en essentiel gevinst ved peer-støtte, og Repper og Carter 
fastslår samtidigt, at håbets betydning ikke kan overdrives. 

Da håbet lader til at spille så central en rolle for borgere, der modtager peer-støtte i 
projektet, har vi i projektkontoret valgt at se nærmere på, hvad litteraturen har at sige om 
forbindelsen mellem håb og recovery. De følgende afsnit er ikke en komplet opsamling på 
den eksisterende forskning, men den giver indblik i nogle af de vigtigste pointer.

Håbets betydning
Den eksisterende forskning om håbets betydning inden for det psykiatriske felt opstiller 
en direkte sammenhæng mellem håb og muligheden for recovery:

”Det seneste fokus på håb indenfor psykiatrien, har været på dets forbindelse med recovery. 
Studier af dette område, igennem de sidste årtier, har vist, at håb både kan være en facilite-
rende og vedligeholdende faktor i forbindelse med recovery (Schrank et al., 2008, p. 421f).” 
(Samuelsen, 2014)

Dette skyldes i høj grad, at håb giver handlemuligheder og mening i livet.

Håb giver handlemuligheder
For at kunne påbegynde og fastholde en recovery-proces er håbet en særlig vigtig faktor, 
fordi håb påvirker den måde mennesker tænker om mål – og muligheden for at opnå disse. 
I en rapport fra 2005 fremhæver Sundhedsstyrelsen netop dette: 

”Håb handler om, hvordan mennesker tænker om mål. Tænkningen om mål indeholder to 
elementer; evnen til at skabe eller forestille sig en eller flere farbare veje til målet og evnen 
til at begynde at bevæge sig mod målet. Flere psykoterapiforskere mener, at håb måske er 
den vigtigste af de psykoterapeutiske fællesfaktorer.” (Sundhedsstyrelsen, 2005)

Patricia E. Deegan, som er psykolog med speciale inden for recovery i forbindelse med 
psykisk lidelse, beskriver, at ingen af psykiatriens og psykologiens indsatser kan opveje det 
bidrag, som det voksende håb giver (Deegan, 1994, p. 56). Russinova beskriver ligeledes, 
hvordan recovery ikke kan ske uden håb, og hun begrunder sit argument med, at der i håbet 
ligger de essentielle aspekter for recovery, nemlig: mod til forandring, mod til at gøre et 
forsøg og mod til at udvise tillid (Russinova, 1999, p. 51). Russinova argumenterer desuden, 
at håb ikke alene understøtter recovery igennem disse positive forventninger, men også 
ved at modvirke depression og selvmordsrisiko (Russinova, 1999, p. 52).

Håb giver mening i livet
I et kvalitativt studie fra 2008 undersøger Noh, Choe og Yang håbets betydning for 25 pa-
tienter med skizofreni. Undersøgelsen konkluderer, at håb er ”energi til at leve et lykkeligt 
liv igennem en proces, hvor mening i livet findes, sammen med forventningen om en bedre 
fremtid.” (Noh, Choe & Yang, 2008, p. 72). Håb sættes altså i direkte forbindelse med at 
opleve mening i livet. I tråd med Deagans argument ovenfor, fastslår dette studie, at håbet 
medfører energi til at leve livet på trods af de smerter, der følger med en psykisk lidelse. 
Håbet gav patienterne energi til at forblive aktive (Noh, Choe & Yang, 2008, p. 73).
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3.2. Betydning for arbejdspladser og organisationer 

Projektets partnere har efterspurgt viden om, hvilken forskel peer-støtte kan gøre for 
de arbejdspladser og organisationer, hvor de ansættes, fx med hensyn til kulturforan-

dringer og øget recovery-orientering. 
Den metodiske tilgang, som særligt har fokuseret på borgernes, peer-medarbejdernes 

og kollegaernes oplevelser med peer-støtte, medfører, at det på baggrund af datamateri-
alet ikke er muligt at konkludere entydigt om peer-støttens påvirkning af organisationerne 
mere overordnet. Erfaringerne fra interviewene holder sig til de konkrete arbejdspladser, 
og det er derfor disse, der er i fokus i dette afsnit. 

Afsnittet bygger hovedsaligt på de erfaringer, peer-medarbejdernes kollegaer fremhæver 
i de kvalitative interview, men underbygges også af den udenlandske litteratur. I en artikel 
fra 2013 beskriver Julie Repper – direktør i den britiske peer-organisationen ImROC – den 
potentielle effekt peer-støtte kan have for den arbejdsplads/organisation, hvor de ansættes: 

”The introduction of peer workers is a powerful way of driving forward a recovery-focused 
approach within a team. Just as peer workers provide hope and inspiration for others expe-
riencing mental health problems, they challenge negative attitudes of staff and provide an 
inspiration for all members of the team. Peer workers also facilitate a better understanding 
between the people providing the service and those using it […] Finally, peer workers stand 
as a living testimony to the potential of everyone with mental health problems to recover 
and to contribute in a significant way to the services they receive. They demonstrate the 
role that services can play in this if they can make the right opportunities available. The 
employment of peer workers in itself therefore drives change towards more recovery-focused 
organisations.” (Repper et al., 2013)

Som de følgende afsnit vil vise, peger projektets erfaringer på lignende gevinster ved 
peer-støtte.

STYRKEFOKUS OG HÅB PÅ BORGERNES VEGNE
Mange af peer-medarbejdernes kollegaer fremhæver, at peers ikke blot giver borgerne 
håb, men også hjælper dem med at fastholde håbet på borgernes vegne – og at dette håb 
er med til at styrke recovery-orienteringen på arbejdspladsen. Det begrundes med, at 
kollegaerne via peer-medarbejderens tilstedeværelse får en kontinuerlig påmindelse om, 
at recovery er mulig, hvilket samtidigt skærper opmærksomheden på at være ordentlig, 
at være professionel og at afsøge muligheder:

”Hun har en afsmittende effekt. Her ser vi jo oftest patienter, som er rigtigt syge, så for os er 
det en slags øjenåbner at have [peer] her, som jo har fået det godt igen. Jeg ved jo godt, at 
der går mange mennesker rundt derude, som har kommet sig, men dagligdagen er præget 
af mennesker, som har det rigtigt dårligt. Og så er det godt for os at blive mindet om, at man 
godt kan være rigtig syg og så få det godt igen.” (kollega til peer)

”Bare det, at [peer] sidder der, får os til at gøre en ekstra indsats for at finde ud af ’jamen er 
der ikke et eller andet hos denne patient, vi kan bygge videre på’. Eller når man nogle gange 
kan tænke ’åh det her forløb med en bestemt patient, det er så træls’, der får [peer] én til at 
blive opmærksom på at sige ’og det ved jeg godt er fordi, at borgeren er meget syg, og kan 
vi gøre noget andet for at hjælpe patienten?’. Han får banet vejen for, at vi får set på vores 
patienter med flere nuancer – absolut.” (kollega til peer)
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SKÆRPET OPMÆRKSOMHED PÅ SPROGBRUG, FORFORSTÅELSER M.M.
Kollegaerne fortæller også, at peer-medarbejderen kan fungere som et slags barometer 
for god tone og sætte fokus på uhensigtsmæssigt sprogbrug, handlemåder m.m.:  

”Til personalemøderne elsker jeg, når peers gør os opmærksomme på, hvis vi taler på en 
mindre respektfuld måde om borgerne. Så får man lige øjnene op og tænker ’nåh ja, det er 
da også helt rigtigt.’” (kollega til peer)

”[Peer] er en super læremester på det område. Han husker os på, at vi altid skal tale om 
borgerne på en respektfuld måde, også når vi laver sjov … Alle har nogle gange brug for at 
få lidt damp ud, men det skal gøres på en respektfuld måde.” (kollega til peer) 

Det er dog ikke på alle arbejdspladser, at dette potentiale viser sig lige meget. Peer- 
støttens påvirkningsmuligheder hænger bl.a. tæt sammen med, om arbejdspladsen er 
langt eller kort på vejen mod at implementere en recovery-orienteret tilgang, samt ar-
bejdspladsens lyst og evne til at lytte til – og gøre brug af – peer-medarbejderens input. 
En del kollegaer fremhæver fx, at man med fordel kunne arbejde mere systematisk og 
opmærksomt med at gøre peer-medarbejderens erfaringer og holdninger til et udgangs-
punkt for diskussioner og fælles refleksion i medarbejdergruppen:

”Jeg bruger tit [peer] som sådan en føling på personalemøder. Jeg lægger mærke til, om han 
trækker sig eller virker utilfreds med det, der bliver snakket om. Måske vi godt kunne blive 
mere bevidste i situationen, og sige ’hov, jeg kan se, at du trækker dig, skal vi tale om, hvad 
det handler om?’, så alle kommer med i snakken om det.” (kollega til peer)

”Vi er nok ret lang her [ift. sprogbrug og recovery-orientering], og [peer] har selv sagt, at 
han ikke havde så meget at bidrage med her, fordi han syntes, vi talte meget respektfuldt i 
forvejen.” (kollega til peer)

NY INSPIRATION OG REFLEKSION
Mange kollegaer fremhæver, at peer-støtte bidrager med nye vinkler og inspiration på 
arbejdspladsen, som kan øge deres viden om borgernes perspektiv. I interviewene fortæl-
ler kollegaerne, at peer-medarbejdernes vinkel, viden og erfaringer giver et spændende 
indspark til diskussioner og fælles refleksion over praksis:

”Det er dejligt at have en kollega at tale med, som selv har været der. Det kan give noget andet 
… fx viden om, hvad jeg skal være opmærksom på … jeg kan jo sagtens have nogle automatik-
ker eller blinde punkter. Det kan være en god person at spejle sig op imod.” (kollega til peer) 

”Til teammøder er [peer] rigtig god til at byde ind. Fx med at sige ’det kunne også forstås på 
denne her måde,’ eller ’borgeren har det måske sådan her’. Det giver et ekstra perspektiv.” 
(kollega til peer) 

En del kollegaer fremhæver også, at peers er en god ressource at trække på i forhold til 
inspiration og input til metoder og fremgangsmåder. Det skyldes især, at peers medbringer 
erfaringer omkring, hvad der har virket for dem. Med disse erfaringer kan peers supplere 
den teori, de øvrige medarbejdere kommer med. Peers medbringer også konkrete metoder 
fra peer-uddannelsen, som de kan indvi kollegaerne i: 

”[Peer] er også god til at komme med inspiration til metoder – det kommer nok fra uddan-
nelsen – som vi også kan bruge. Og det er han god til at dele med os.” (kollega til peer)
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”[Peer] har været rigtig god til at lære fra sig af nye metoder og strategier, der har virket for 
hende. Os andre har ofte godt styr på teorier og metoder, men hun har hevet det ned på et 
niveau, som har gjort det mere konkret […] fra teori til handling.” (kollega til peer)

”Ved at [peer] har talt med [beboeren] har også gjort, at jeg kan tale med beboeren på en 
anden måde end før om hans angst og nervøsitet. [Peer] har fx fortalt mig, at det hjalp for 
ham selv at kigge på, hvor angsten sad i hans krop. Så nu kan jeg fx spørge [borgeren] om, 
hvor angsten sidder henne i kroppen, og hvad han mærker. Den idé er jeg ikke sikker på, jeg 
ville have fået, hvis ikke [peer] havde været der.” (kollega til peer)

MINDRE OS/DEM TANKEGANG
Peer-medarbejdernes tilstedeværelse på arbejdspladsen har også potentialet til at bygge 
bro mellem medarbejdergruppen og borgere på en måde, som ikke ellers har været mulig. 
Det skyldes ifølge kollegaerne, at peers befinder sig i en form for mellemposition, som 
bløder afgrænsningerne mellem borgere og medarbejdere op. Peers kan også fremhæve 
det almenmenneskelige i mange af de ting, borgerne oplever, hvilket også modvirker os/
dem tankegangen:

”Vi arbejder jo ikke ud fra en idé om ’dem og os’, men der er jo en uligevægt ved, at vi går på 
arbejde, og går hjem, når vi har fri osv. Men de her andre medarbejdere [peers etc.] stiller 
sig jo et sted midt imellem, og det kan de unge jo også godt se.” (kollega til peer)

”Nogle borgere kan måske godt tænke, at vi medarbejdere har styr på alt, men det, at vi 
får én ind i personalegruppen, som både repræsenterer os, men også dem, det gør måske 
afstanden lidt kortere, så borgerne kan tænke, at vi andre jo også bare er mennesker.”  
(kollega til peer)

”[Peer] kan jo sige sådan noget med, at ’det der er da meget normalt’, når en person reagerer 
på en bestemt måde […] Og det ved jeg, at hun også gør med beboerne. Mange af beboerne har 
nok ellers mest fået at vide, at sådan som de har det, skyldes at de er syge.” (kollega til peer) 

Nogle kollegaer og peers fremhæver desuden, at tilstedeværelsen af peers har skabt større 
åbenhed i medarbejdergruppen med hensyn til sårbarhed, sygdomserfaringer, kriser m.m.:

”Det gjorde et stort indtryk, da [peer] stillede sig op og fortalte sin historie. Det var virkeligt 
stort. Det burde vi faktisk alle sammen gøre.” (kollega til peer)

”Jeg er også peer for mine kollegaer, som kommer til mig og gerne vil tale om deres egne 
erfaringer med psykisk sygdom eller sårbarhed.” (peer)
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GOD SIGNALVÆRDI
Peer-medarbejdernes tilstedeværelse kan også have en positiv signalværdi. Flere kolle-
gaer fremhæver, at det at have en peer ansat tilbyder en positiv modvægt til den kritik, der 
ofte rammer dem i medierne og den offentlige debat, og at signalværdien har en positiv 
betydning for samarbejdet med både borgere og deres pårørende:

”Det er fedt at være en del af en arbejdsplads, som deltager i det her projekt. [Man] er vidne 
til en masse voldsom kritik af os som behandlingssystem, og der kan man godt føle ’puha, 
er det sådan folk ser os’. Men der er det rart at kunne sige, at vi har en peer ansat, og at vi 
faktisk arbejder på en ordentlig måde. Det har en god signalværdi.” (kollega til peer)

”At vi har peers ansat, som er medarbejdere som os andre, og som vi samarbejder med, det 
gør, at vi som medarbejdergruppe signalerer et ligeværd til [borgerne] og viser, at der ikke 
er denne her asymmetri. Denne her af-ekspertisering kommer os alle sammen til gode.” 
(kollega til peer)
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4. KONKLUSION

Der begynder at vise sig en tydelig sammenhæng mellem projektets erfaringer, og 
den viden, som kommer til udtryk i den internationale litteratur om peer-støtte, der 

argumenterer for, at peer-støtte er et vigtigt supplement til den støtte og behandling, der 
allerede tilbydes inden for de psykiatriske og socialpsykiatriske instanser i Danmark såvel 
som i udlandet:

”[The] potential contribution [of peer support workers] is now recognised by policy makers 
and governments across the world. The research base is also growing and confirming that 
peers, appropriately recruited, trained and supported can have multiple benefits, for those 
providing the service, for those receiving it and for the organisations themselves. There is 
even beginning to be some evidence that peers, working alongside traditional professionals, 
can be highly cost effective and reduce demands on other services.” (Repper et al., 2013)

Nærværende rapport viser, at peer-støtte kan gøre en forskel for mange forskellige bor-
gere med meget forskelligartede behov, og at peer-støtte kan bidrage positivt til borgeres 
recovery-proces på mange forskellige måder – lige fra mindsket selvstigma til håb og 
mod på at skabe forandringer i livet. Peer-støtte har også potentiale for at skabe positive 
forandringer på arbejdspladserne, hvor de ansættes, fx ved at øge opmærksomheden 
på borgernes perspektiv og tilbyde inspiration, håb og sparring til kollegaer i det daglige 
(sam)arbejde. 

Næste skridt …
Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden befinder sig på nuværende tidspunkt midt i pro-
jektperioden, hvilket gør det relevant både at kigge bagud på de nuværende erfaringer, samt 
at se fremad og bruge erfaringerne til at udvikle peer-støtten på de lokale arbejdspladser, 
i organisationerne og i partnerskabet mere generelt.

De 10 arbejdspladsrapporter, som denne rapport bygger på, viser, at der på mange 
arbejdspladser er behov for at sætte særligt fokus på peer-støttens indhold og samar-
bejdet mellem peer-støtten og den eksisterende indsats. Samarbejdet træder frem som 
en central faktor for peer-støttens muligheder for at skabe positive forandringer for både 
borgere og de arbejdspladser/organisationer, hvor peers er tilknyttet. Hvis samarbejdet 
ikke fungerer, har peer-støtten meget begrænsede muligheder for at udvikle sig, blive 
udbredt og få gennemslagskraft.

Projektets erfaringer peger desuden på, at peer-støttens muligheder for at skabe kon-
krete forandringer hænger tæt sammen med, hvilke rammer der opstilles for peer-støttens 
funktion samt arbejdspladsens/organisationens overordnede strategi for udviklingen af 
en recovery-orienteret praksis. Denne observation understøttes af Socialstyrelsen, som 
pointerer, at peer-støtte ikke kan skabe de ønskede (kultur)forandringerne alene. Det 
kræver en dedikeret organisation, som har sat sig tydelige mål for udviklingen af den 
recovery-orienterede indsats såvel som peer-støttens rolle i denne: 

”Forskning viser, at successen med at få ansat peer-støtte i professionelle organisationer 
afhænger af en opmærksom ledelse og en organisation, der tager opgaven alvorligt. Det er 
vigtigt, at der er bred opbakning, forpligtigelse og respekt omkring peer-støttefunktionen 
og den faglighed, som følger med .” (Scottish Recovery Network 2011, Gillard 2013, Walker 
2013). (Socialstyrelsen, 2016)
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