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Thomas Ravn ligner en hel normal 45-årig. 
Selvom selve begrebet ’normal’ kan være 
anledning til en større diskussion, når man 
sidder i Gallo Huset på Nørre Allé i Aarhus, 
der har sine rødder i Galebevægelsen og vir-
ker for at udbrede viden om psykisk sygdom. 
Thomas Ravn var i 16 år psykisk syg. Han 
arbejdede som elektriker, da en livskrise 
sendte ham ud i et voldsomt sygdomsforløb, 
der gjorde ham til førtidspensionist.
– Jeg var indlagt i lange perioder, flere må-
neder af gangen. Jeg var stærkt medicine-
ret og fik virkelig meget elektrochok. Alt 
for meget. Det gjorde ikke noget godt, siger 
Thomas Ravn.
Sammen med en læge med et andet syn 
på, hvad han havde brug for af behandling, 
fandt han en vej ud, så han i dag klarer sig 
med tre piller dagligt frem for 30.
Han har fået et nyt liv og har nu overskud 
til at hjælpe andre psykisk syge. Han er en 
af de første, der er blevet uddannet såkaldt 
peer-guide. Peer kan oversættes med li-
gemand. Det er et to til tre måneder langt 
uddannelsesforløb, som er en del af et sam-
arbejdsprojekt mellem Aarhus, Viborg og 

Randers Kommuner samt Region Midtjyl-
land og SIND med navnet Ligestillet støtte 
– en vej til recovery. 

Levende erfaring
Thomas Ravn bruger sin nye uddannelse 
som peer-guide i Peer-Netværket, der hol-
der til i Gallo Huset. Dels er han med til at 
organisere netværket, og så er han peer for 
en psykisk syg.
– Det handler om at bruge egne erfaringer 
til at hjælpe andre. De kan spejle sig i os, 
og det kan give dem håb om, at man kan 
komme ud på den anden side. Som peer 
bringer man sig selv i spil. Med peer-guide-
uddannelsen lærer man noget om at hånd-
tere den situation. Man skal bruge sig selv 
og samtidig passe på sig selv. Det er også 
vigtigt, at det ikke bare bliver en fortælling 
om en selv og ens egen sygehistorie. Man 
skal være involveret, men på en professio-
nel måde, hvor man også beskytter sig selv, 
siger Thomas Ravn.
Det er samtidig vigtigt at være bevidst om, 
at man ikke er en fagprofessionel. Det at 
man ikke er fagprofessionel, er netop det, 

der kan være med til at give den psykisk 
syge noget andet.
– Min peer siger for eksempel, at der er 
ting, som han kan snakke med mig om, som 
han ikke kan tale med fagpersoner om, el-
ler familie og venner for den sags skyld. Vi 
kan snakke om alt muligt – huslån, sexlivet 
med konen. Det kommer ikke til at stå no-
gen steder, siger Thomas Ravn.

Går flere veje
Det at være peer-guide er også noget, der 
kan berige den, der giver støtten.
– Det giver også mig noget, at jeg kan bruges, 
og at mine erfaringer kan bruges. Det be-
tyder også noget for de fagprofessionelle de 
steder, vi kommer. Vi er lige nu tilknyttet en 
hospitalsafdeling og et åbent ambulatorium. 
Jeg kommer på den afdeling, hvor jeg selv 
har været indlagt mange gange. Jeg kender 
stedet og personalet. En af sygeplejerskerne 
sagde til mig for nylig, at det at møde mig nu 
var noget af det, der gav hende en følelse af, 
at hendes arbejde gav mening. Det at se at 
der var nogen, der kommer ud på den anden 
side, fortæller Thomas Ravn.

I Aarhus, Randers og Viborg Kommuner får psykisk sårbare hjælp fra andre, der 
har været i lignende situationer. Den såkaldte peer-støtte eller ligestillet støtte ser 
ud til at have stor værdi for både syge, pårørende og fagpersonale. 
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Lige nu er de fem peers i netværket, men 
omkring nytår kommer der seks nyuddan-
nede til.
– Vi kunne bruge mange flere. Der er et 
kæmpe behov, og der er mange, der gerne vil 
bruge os. Vi kunne bruges på jobcentre, so-
cialservice og så videre, siger Thomas Ravn.
På eget initiativ laver han en beskæftigelses-
indsats, hvor han prøver at få virksomheder 
til at tage psykisk syge og sårbare ind.

professionel frivillig
Brugen af peer-guides rundt om i systemet 
afføder naturligt spørgsmålet om rollefor-
delingen mellem de fagprofessionelle og 
peer-guiderne. 
– Vi er et supplement. Man kan sige, at in-
den for det psykiatriske område er der en 
stor palette af muligheder. Vi er en farve i 
den palette. Vi er en styrke for de fagpro-
fessionelle, fordi vi kan noget, som de ikke 

kan, og fordi de ikke har tid. Jeg tror, frivil-
lighed er en nødvendighed, hvis vi skal løse 
nogle af de mange opgaver i psykiatrien. 
Der er så også en diskussion om, hvorvidt 
noget af det arbejde, peer-guiderne laver, 
burde lønnes. Nogle peer-guides får allere-
de løn for det, de laver, siger Thomas Ravn.
Kontorchef i Udvikling, Sociale Forhold og 
Beskæftigelse i Aarhus Kommune Mette 
Svarre kan bekræfte, at lønnede peer-gui-
des vinder indpas i både regionalt og kom-
munalt regi, og hun ser dem som en ny fag-
gruppe på lige fod med andre.
Hun understreger, at det er væsentligt at 
skelne mellem to forskellige modeller for 
peer-støtte i projektet Ligestillet Støtte. 
Den ene er peer-guide-modellen, som Peer-
Netværket er en del af. Her arbejder man 
som peer-guide frivilligt. Den anden er de 
såkaldte Recovery-skoler, hvor borgere 
med psykisk sårbarhed, pårørende og med-
arbejdere kan få ny viden og berige hinan-
den med forskellige perspektiver.
– Det er en ny form for undervisning inspire-
ret af Recovery-colleges i England, Holland 
og USA. Her mødes fagpersoner, psykisk sår-

bare, pårørende og måske grønthandleren, 
der er nabo til et botilbud på lige fod, og sam-
men finder de ud af, hvad de gerne vil have 
ud af kurset, forklarer Mette Svarre.
Her spiller de uddannede peer-medarbejde-
re også en rolle som undervisere.
I alt er der i forbindelse med projektet indtil 
nu uddannet 29 peer-medarbejdere og 22 
flere er på vej. 10 af dem er ansat som under-
visere. Der er ansat tre i Randers, to i Viborg 
og fem i Århus. De fleste er lønnede. 
Flere steder i Region Midtjyllands psykia-
tri har man også har ansat lønnede peers. 
I modtagelsen på Risskov psykiatrisk ho-
spital i Aarhus er der ansat to 15 timer  
om ugen. Et andet eksempel er Psykiatri-
ens Hus i Silkeborg, hvor der ligeledes er 
ansat to peers.
– Man kan sige, at vi er ved skyde en ny fag-
gruppe ind, og at der bliver ansat flere af 
denne type medarbejdere de kommende år, 
siger Mette Svarre. 
På KL’s Handicap- og Psykiatrikonference 
tirsdag i denne uge fortæller Mette Svarre 
mere om tankegangen bag Recovery-skoler. 
• tkn@kl.dk 

Thomas Ravn er efter 16 års svær psykisk 
sygdom kommet ud på den anden side og 
er som peer-guide klar til at hjælpe andre.

peer-støtte
Forskning underbygger, 
at det har stor værdi, at 
man i de kommunale og 
regionale indsatser for 
mennesker med psykisk 
sårbarhed inddrager men-
nesker, der selv har været i 
lignende situationer. dette 
kaldes ”peer-støtte” (på 
dansk ”ligestillet støtte”).

en vej til recovery
”Ligestillet støtte – en vej 
til recovery” er navnet på 
et projekt som aarhus, 
randers og Viborg kom-
muner deltager i sammen 
med region midtjylland og 
sInd Pårørendeforening. I 
projektet operer man med 
to modeller for peer-støtte:
Peer-guide: den psykisk 
sårbare borger kan få 
tilbudt en såkaldt peer-
guide, der med egne 
erfaringer kan hjælpe med 
at lette overgangen til hver-
dagslivet i forbindelse med 
behandlingsforløb eller en 
indlæggelse.
Recovery-skoler: På 
recovery-skoler kan psy-
kisk sårbare, pårørende, 
fagprofessionelle og andre 
interessenter få ny viden 
og berige hinanden med 
forskellige perspektiver. 


