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1. ”Jeg har samlet set været tilfreds med 
første del af peer-uddannelsen.”
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Passer slet ikke Passer dårligt Både/og Passer i nogen grad

Passer i høj grad Ved ikke Ikke relevant

2. ”Første del af uddannelsen har levet op 
til mine forventninger.” 
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Positive svar
Eventuel uddybning:
 

Ud fra et undervisningsmæssigt perspektiv, har jeg været meget tilfreds med forløbet. Lærerne (herunder også
Lars)har formået at formidle stoffet på en god og nærværende måde. Min egen indsats og bidrag kunne godt
have været bedre - jeg skal fortsat øve mig i at 'turde' åbne munden noget mere - for at kunne blive helt
'tilfreds'. Har dog fået meget ud af holdets personlige bidrag også.
Den første del af undervisningen var meget tilfredsstillende. Senere blev det som om gassen gik lidt af ballonen
- både fra underviserens side, men måske også holdet som helhed.
Peer uddannelsen har været en livredning for mig.
Den er lige lovlig kort nok - det ville være godt med et længere uddannelseforløb, så man kan få afprøvet det
lærte noget mere via øvelser på uddannelsen.
Super godt
Uddannelsen har både medført ny viden og samtidig været med til at udvikle mig.
Det er i min verden en meget relevant uddannelse, som jeg kan gøre en forskel med.
Jeg har været enormt tilfreds med kvaliteten af undervisningen. Balancen mellem teori og aktiv snakken, med
øvelser er ret godt skruet sammen.
Jeg er tilfreds med min egen proces, ikke med alle delelementerne
Vi har nået målet og fået en god grundviden om peerarbejde, recovery og empowerment.   Tiden har dog tit
været presset, både i forhold til selve uddannelsen, men også i undervisningen.
Uddannelsen er spændende, men usikkerheden iht. om der ville være en overbygning til den og i så fald i
hvilken form, har været en stress-faktor for mig. Jeg ønskede overbygningen helt fra starten.
Mega god overbygning på mine hidtige uddannelser og erfaringer.
Det manglede noget mere undervisning om hvordan vi skal møde brugeren og starte den første dialog.
Det har været så lærerigt, nytænkende og indsigtsfuldt både at skulle arbejde med mig selv og opdage/finde
ud af nye ting og processor jeg ubevidst har gjort og været igennem, da jeg var syg. Udover dette at møde folk
i samme båd trods vidt forskellige baggrunde. Desuden har undervisningen været en helt anden relevant og
spændende samt anderledes måde end jeg har været vant til på andre studier, mere dialog og "ping pong",
samarbejde og ansvarsbevidsthed.

Negative svar 
Eventuel uddybning:
 

Underviserne bar præg af usikkerhed og undervisningen var ustruktureret
Jeg blev bortvist uden gyldig grund og uden varsel af mine undervisere midtvejs.

 

Positive svar 
Eventuel uddybning:
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Passer slet ikke Passer dårligt Både/og Passer i nogen grad

Passer i høj grad Ved ikke Ikke relevant

3. ”Første del af uddannelsens indhold har 
været relevant for mig.”
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Det er svært at sige hvad 'man' forventer. Trods rigtig fin forhåndsbeskrivelse og overordnet præsentation -
både v. samtale og til intro, er det således vanskeligt helt at vide hvad 'man' kan forvente. Jeg er overordentlig
glad for forløbet, har personligt fået meget ud af det, og det har givet anledning til udfordring af egne
besværligheder næsten hver gang. Derfor har det også rykket på det personlige plan - på flere områder.
Generelt har uddannelsen været mere overfladisk end jeg havde forventet. Der blev "skøjtet" meget hurtigt
hen over mange ting som om der ikke blev tænkt på at vi som deltagere ikke nødvendigvis har hørt tingene og
begreberne mange gange som underviserne, der efterhånden har været gennem tingene mange gange.
Vidste mere ind jeg troede. Nu ved jeg med sikkerhed.
Jeg troede der var lagt mere direkte op til flere hjemmeopgaver. Men det er helt fint. Holdet har helt naturligt
startet en studiegruppe op, så vi kan gå mere i dybden med emnerne.
Jeg ville gerne have haft mere "tavle undervisning" og lave opgaver i "salen" (fysiske opgaver og øvelser).
Peer uddannelsen overgik mine forventninger!
Jeg har fået det ud af uddannelse jeg havde forventet - og lidt mere:)
Det var bedre end forstillet
Havde forventet et lidt større fokus på faglig viden/læring.
Kunne godt ha' ønsket lidt mere tid til fordybelse af nogle emner.
Jeg forventede mere praktisk erfaring
Det har været godt og syntes også jeg har fået meget  ud af det. kunne godt tænke mig der havde været lidt
mere struktur
Jeg levede op til mine forventninger. Jeg synes ikke jeg kan tillade mig at have forventninger på andres vegne
Jeg havde håbet på at jeg kunne nå mere af det hele. Altså at vi kunne komme mere grundig ind i stoffet.
Ville gerne have haft lidt flere eksempler på, hvordan kontakten til borgeren kunne foregå. Der var kun 1 som
fortalte om sine erfaringer
Spændende og berigende, men det faglige niveau måtte gerne være højere.
Egentlig havde jeg ikke deciderede store forventninger, da vi jo var det første hold i Viborg. Så det har været
udover de forventninger jeg havde om at det lød som en rigtig spændende og nytænkende uddannelse.
Håbede på det og det har det bestemt været.

Negative svar
Eventuel uddybning:
 

Se resten af min besvarelse
niveauet meget lavt

 

4. Hvilke dele af uddannelsen, har indtil videre været særligt relevante for dig?
Jamen - der er ikke nogle dele af udd. hvor jeg kan sige, at det i en eller anden udstrækning ikke har været
relevant for mig. Hver del har givet anledning til både refleksion og særlig opmærksomhed (i nogle tilfælde; på
ny. Samtlige 'dele' er 'overfladisk' inde og røre ved noget, som man sagtens kunne have brug for at gå mere i
dybden med - hvilket udd. varighed selvsagt ikke giver mulighed for. Det er ligeledes emner hvor det er både
interessant og relevant at høre de andres oplevelser og erfaringer også.
Recovery & Empowerment
Specielt de levede erfaringer fra mine med peers har været særligt relevante for mig. det har givet mig
virkeligt meget at høre deres historier og vi har brugt vores kendskab til hinanden i vores gruppearbejde.
Ligeledes gruppearbejdet og fremlæggelserne har været givtige.
Alt har været relevant
Triggers, grænser, arbejde med livshistorier, den narrative samtale
Livshistorier, empowerment, recovery
Jeg synes alle temaerne har været relevante og har gjort noget forskelligt. At fortælle livshistorier gør noget
særligt for sammenholdet på holdet og har været med til at jeg er blevet bevidst om nogle ting ift mig selv
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mens temaer som 'roller og grænser', konflikthåndtering og samtale er super relevante ift at starte i arbejdet
som guide.
Livshistorier var en god måde at få feedback på, hvorvidt jeg formår at holde balancen imellem de tre P´r
Det har super givende at være sammen med de øvrige kursister - resten har været irrelevant stort set
Hvordan man bliver professionel i sit Peer arbejde.
Besøg af Peer fra tidligere hold. At høre mine holdkammeraters livshistorier og syn på verden generelt. Deres
oplevelser minder måske om nogle af dem jeg møder som guide. Derfor relevant at få indblik i.
Både den mere teoretiske del men i høj grad også erfaringsudvekslingen, kan jeg bruge i mit fremtidige peer
arbejde. Mindfulness har jeg især kunne profiterer af personligt.
kommeunikation
Kommunikation og livshistorie
Diagnosemestring, sorg og krise samt livshistorier
Erfaringsudvekslingen med de andre peers samt viden om kommunikation, gruppedynamik etc.
Sorg og krise var meget relevant og livshistorier
Kommunikation, diagnosemestring  sorgbehandling
at skrive livshistorie sætte grænser
Krise og sorg
Den personlige arbejdsbog  Livshistorie  Roller og grænser
Livshistorier og øvelserne
Kommunikation, sorg- og krise, konflikthåndtering
Recovery delen.
Stigmatisering, kommunikation og livshistorier.
Livshistorie gav for mig personligt noget ganske særligt. Både at fortælle min og høre andres
negative tanker
Grænser, kommunikation, livshistorie
Kommunikation og samtale
Det hele
Empowerment
Det hele samlet
Det narrative perspektiv på samtalen & positionskortet
Kommunikation mennesker imellem, læring om empoverment
Faglig viden og opfriskning af viden jeg havde i forvejen. Den Personlige Arbejdsbog er et godt redskab, til at
blive mere opmærksom på sine egne alarmsignaler, triggere osv., hvilket er relavant for både ens personlige
process men også for at kunne hjælpe andre med at bruge bogen og blive opmærksomme på disse ting.  At
være i et forum hvor det er tilladt at have det som man nu har det, og at der er plads og forståelse fra
ligesindede.   Den daglige vejrmelding er også et rigtig godt redskab, til at blive opmærksom på hvordan man
selv og de andre på holdet har det .
Arbejdsbogen og livshistorie fortælling
Recovery, vendepunkter, den personlige arbejdsbog,
Kommunikation og den personlige arbejdsbog
Det har Været godt det hele
Kommunikation, recovery
Den personlige arbejdsbog, samt livsfortællingerne.
Kommunikation og synliggørelse af levede erfaringer
Det meste
At Kunne lære at genkende empowerment og recovery i langt større omfang.
Jeg synes roller og grænser og kommunikation har være særlig relevant for mig
samtaleteknikker, organisatoriske rammer, "det at være peer ude i verden"at høre de uddannede peers
fortælle.
koflikthåndtering
Den personlige arbejdsbog
Forskellige måder at åbne en samtale op på, vha landskabskortet
Det har hjulpet mig, at jeg er kommet så langt i min recovery, men samtidig har jeg nogle gange følt mig lidt
udenfor, netop fordi jeg er kommet så langt. Men netop det at lære andre hvordan man kommer godt igang
med en recoveryproces har jeg virkelig fået meget ud af. Jeg har virkelig fået nogle kompetencer indenfor
erfaringsbaseret viden.
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Livsfortællinger, diagnosemestring, den personlige arbejdsbog.
Delene om at sammensætte fremlæggelser og bruge egne erfaringer dertil.Og selvfølgelig den personlige
udvikling og det dejlige sikre rum vi skabte til at dele og lære fra hinanden.
Det hele
Recoverydelen
Livshistorie og PDA
Roller. Kommunikation.
Jeg har kunnet bruge det vi har lært. Både som overordnet, hvor jeg også har tænkt fagligt, men bestemt også
personligt.
Roller og grænser + Fortælling af ivshistorie
Roller og kommunikation
dpa
Generelt synes jeg, at det der skete i selve undervisningsrummet var noget af det mest relevante og ikke bare
det faglige indhold i sig selv. Den sociale del har altså spillet en stor rolle og har givet mulighed for at
praktisere nogle ting til selve undervisningen. Ellers synes jeg at livshistorierne har været noget af det mest
givende på uddannelsen. Derudover også diskussioner om grænsesætning.
Den personlige arbejdsbog
grænser og livshistoriefortællinger
Teoridelene omkring kommunikation, recovery og livshistorie
Det hele
Peer-guide delen
DPA, Roller og kommunikation.
Se spørgsmål 1 og 2.
Har været meget interesseret i den teoretiske del og ikke så meget i den del som er blevet lidt mere
terapeutisk. Meget glad for livshistorierne. Derudover kommunikation og roller.
alt det har været fin med et indblik i alle emner og i en passende størrelse
Kommunikation
Vi har snakket en del om at sætte grænser, både personligt og professionelt. Det har været en vigtig øjenåbner
for mig at det er okay at sige til at fra, også professionelt.
Læring af teknikker og redskaber, samt øvelserne og din dialog der var i rummet
Livshistorier forløbet. Arbejdet med DPA bogen. Gruppearbejde. Kommunikation og ansvar. Sorg og kriser.

5. Hvilke dele har eventuelt ikke være så relevante for dig indtil videre?     
Jeg kan som sådan ikke nævne nogen.
Organisationsdag
Jeg synes alt på sin vis er relevant.
?
Hvordan man kombinerer peer-uddannelsen med anden uddannelse
Repetition af emner i det sidste gruppearbejde. Virker overflødigt
Synes som sagt alle temaer er relevante, men synes nogle gange tiden kunne være udnyttet bedre og mere
effektivt.
Undervisningen af Regionen og kommunens opbygning kunne sagtens have været undladt, og i stedet bruge
tid på mere relevant undervisning i forbindelse med vores Peer arbejde.
se ovenfor
Organisation opbygningen blev der brugt alt for lange og mange timer på.
Kommunikationsdelen blev lidt overfladisk, mange nye ord som der ikke var tid til at forklare nærmere. Kunne
have været spændende
Jeg synes ikke som sådan noget har været irrelevant, men tempoet kunne evt være højere.
roller
Det var alt sammen relevant
Synes det hele har været relevant!
DPA - enten skulle man have arbejdet den helt igennem, fordi den er et værdifuldt værktøj, eller også skulle
den bare have været nævnt ganske kort
Intet
ikke nogen
Det hele har på hver sin måde været relevant
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Recovery / empowerment. Har ret godt styr på.
Diagnosemestring / stigma  Kommunikation
.
DPA'en da jeg allerede har været igennem hele bogen.
Kaffen. Jeg drikker ikke kaffe:O
Jeg synes det hele har været relevant i forhold til at arbejde som peer-guide.
Jeg har på mine uddannelser haft en del kommunikation, men det var alligevel relevant at have det på peer-
udd i forbindelse med den særlige kontekst
den personlige arbejdsbog
Synes det hele er relevant
den personlige arbejdsbog
Alt har været relevant
Ingen
Intet
intet!
Synes alle dele har været relevante
Den daglige kropslige øvelse, var ikke specielt relevant for mig. Ideen med en kropslig øvelse er som sådan
god, jeg fik bare ikke specielt meget ud af ret mange af øvelserne.
Noget har måske været lidt genopfriskning fordi jeg tidligere har stødt på det fx i min uddannelse som
pædagog
Ikke rigtig nogle
Det hele har været relevant
For meget border line
-
Det hele har været relevant, bare ikke alt jeg har haft lige meget brug for at få gentaget.
Synes ikke der er noget der falder ved siden af.
Den personlige arbejdsbog trak i langdrag
Somme tider, har der været en del offtopic snak, hvilket er godt, men kan godt tage overhånd hvis ikke
underviseren har formået at gå ind og ordstyre.
Ikke noget
"Sådan er jeg når jeg har det godt" Det blev meget lang og jeg har arbejdet en del med det.
der har været flere ting men generelt syntes jeg undervisningen har passet godt
Ikke rigtig noget
DPA!
Jeg kan altid lære noget nyt, så der er intet der ikke har været relevant for mig.
Synes det hele er relevant
Jeg vil hellere undervise og holde foredrag en være direkte peer, så for mig har det været et skridt imod mit
mål, snarere end en destination.
det hele
Ikke noget
Synes ikke der har været noget som ikke har givet nogen mening
Ingen.
Synes jeg har kunnet bruge lidt af det hele :) Så vil tiden vise, om det er relvant det hele.
Arbejdet m. DPA'en
Synes ikke der er noget der ikke har været relevant
?
Personligt har DPA'en ikke givet mig så meget - måske fordi jeg allerede var godt bekendt med mine egne
mønstre. Jeg kan dog godt se dens relevans i forhold til at komme ud og hjælpe andre, der måske ikke er
bevidste om deres egne signaler.
Alt den tid der er blevet brugt på evaluering...det koster for meget af den i dyrebare tid.
?
den personlige arbejdsbog og organisationer
jeg har fundet alt relevant
Undervisning er ikke så relevant for mig lige pt.
Synes alt har været relevant.
Se spørgsmål 1 og 2.
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mener der har været lidt for meget tid brugt på evaluering udaf den korte undervisningstid der har været.
ingen
Det ved jeg ikke
Det har til tider lignet lidt for meget gruppeterapi for mig. Hvordan føler du og hvad har du oplevet ?? Det skal
der også være plads til, men det har taget overhånd i visse situationer.
-
Robert Franks foredrag i Århus var bestemt ikke godt og var dybt skuffet og følte det var spild af tid.

6. Er der noget, du har savnet eller gerne ville have haft mere af i løbet af
uddannelsen indtil videre?

Længere forløb m. mulighed for at kunne komme mere i dybden :)
Lidt mere om diagnoser
Jeg kunne have ønsket mere fokus på diagnoser, mestringsstrategier og mere snak i plenum.
Mere tid
Mere tid til fordybelse i hvert emne, flere "fysiske" øvelser
Mere tid til hver enkelt emne.
Hj
Det kunne have været interessant at lave nogle senarier (rollespil), hvor man kan prøvet at sidde overfor en
borger, og få feedback på sin måde at tale og lytte på.
Jeg har savnet kompetente undervisere, der følger op på det, de sætter i gang
Mere træning og øvelser ad krop og teknikker. Dybere arbejde i den personlige arbejdsbog og langt mere
diagnose læring og forståelse.
Større indflydelse på valg af emner.
Gerne mere struktur og tydelig program evt sendt inden.
mere gennemgang af DPA
Tid tid tid. Og mere debat tid
Mere tid til undervisningen således der også vil være mere tid til debat og erfaringsudveksling. Mere udleveret
litteratur vedr emnerne så jeg kan suplere den viden der gives gennem undervisningen.
Jeg ville gerne have haft DPA'en
Jeg ville gerne have haft mere af det hele. Tænker at uddannelsen skulle være flere uger så der var tid til at gå
mere i dybden og mere plads til snak omkring bordet
kropssprog
måske noget med en sygehus præst. alså den åndelige konflikt ved psykisk sårbarhed
Bare mere tid til debat.
Supervison  Sygdomslære  Litteratur der understøttede undervisningen  Mere dybdegående gennemgang af de
valgte moduler eller undladelse af nogle af dem  Bedre håndtering af konflikter og kritik på holdet - evt.
inddragelse af tredje part
Spørgeteknikker og kommunikation.
Mere tid :) Mere "teoretisk" undervisning - især kommunikation (samtale) og konflikthåndtering.
En på forhånd etableret studiegruppe hvor man bare skulle tilmelde sig. Der kom ikke rigtigt noget op at stå
selvom jeg selv foreslog det i sin tid. En time mere efter frokost til at drøfte alle de ting man ikke fik drøftet.
Besøg til Peer undervisning for at se hvad det var og hvordan det foregår.
Længere uddannelseforløb, så det lærte kunne afprøves ved flere øvelser end det vi nåede.
nej
grænser ift borgeren
Jeg kunne rigtig godt lide øvelserne i salen
Kommunikation og samtale
Man kunne jo altid gå mere i dybden i alle emner
Nwj
Nej faktisk ikke
Måske mere om at rumme at være sammen med et menneske, der lider/har en dårlig dag, som kan være et
konkret aspekt ved at være Peer. Jeg har dog svært ved at se hvordan endnu flere emner kan dækkes på den
korte tid, uden at det bliver overfladisk.
mere tid til fordybelse, det er et meget kompakt forløb
Lidt mere tid. Enten lidt flere timer pr. uge eller et lidt længere uddannelsesforløb.  Mere fagstof, især omkring
peer-underviser-delen.
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Tid til undervisningsdelen
Jobsøgning og skab dit eget job
En omgang af livshistorie senere i forløbet
Mere om diagnoser
-
Mere tid til fordybelse af visse emner.
Flere "plenum" samtaler
Mere praktisk erfaring med at stille relevante spørgsmål
I første halvdel af kurset havde vi lidt flere konkrete øvelser end i sidste del. Måske man kunne sprede et par
fysiske/snakke eksperimenter ind.
Jeg ville gerne have haft lidt mere af det hele, man kunne godt have brugt en time mere pr. gang, så man
havde undervisning i fire timer
Nej
noget mere recovery
Mere tid til at gå dybere ned i nogle af emnerne
Jeg har savnet at de andre deltagere tog mere ansvar og at de turde sige deres mening. De var efter min
mening ganske passive til tider.
Tid og fordybelse. Taget i betragtning at det er en forholdsvis ny uddannelse, er det forståeligt at
informationerne har været sparsomme og til tider forvirrende. Men kunne godt have brugt noget mere generel
info om vores rolle som guide og jobbet som underviser. Og om projektet i det hele taget.
At høre om forskellige diagnoser
Jeg synes denne del af uddannelsen gør det den skal fint. Det ville være interessant at besøge
Nej
Praktiske øvelser (øvelser på gulv). De gange vi gjorde det, var det nemmere at huske, hvad vi talte om.
lidt emre tid på uddannelsen
Krisehåndtering og afgrænsning, specielt op til livshistorie.
alting mere uddybet.   Men har også haft -og har mulighed for at sætte mig mere ind i tingene efterfølgende
.
Lidt mere struktur og en bedre "styr på tingene" følelse.
cases, oplæg fra peers
Det kunne have været godt og spændende med nogle konkrete cases i løbet af forløbet synes jeg. Fx i forhold
til at forstå recovery-tilgangen eller i forhold til nogle af de andre emner. Det kunne have dannet udgangspunkt
for nogle gode diskussioner tror jeg.
Tiden har været utrolig kompakt, og derfor er flere af temaerne 'kortet ned' - tiden til at gennemarbejde dem
mere tid!
Teori om idenitet
Jeg ville gerne have haft inddraget nogle cases i forbindelse med peer-guide delen - også selv om de
nødvendigvis måtte være fiktive, siden dette har været første kursushold. Det kunne have givet en mere
konkret baggrund for at tale om, hvad der kan gå godt eller dårligt i et peer-guide forløb
Nej
Lidt mere om sorg og krise. Det nåede vi ikke igennem. Men har selv læst mere materiale om emnet.
Klare og gennemskuelig regler for bortvisning samt advarsler.
gerne mere teori og koblinger til hvordan det skal bruges i både peer rollen og som underviser. Måske også tid
til at snakke om hvordan vi som peers kan gøre en forskel, hvordan bliver vi set og hørt.
nej
Vi havde ikke så meget om sorg og krise
Jeg har manglet en snka omkring etik og moral. Hvad er mit ansvar som Peer-medarbejder og hvor skal jeg
henvise til andre faggrupper.
Lidt praktik og dialogstarter
Gruppearbejde fordi det var en anden måde at gå i dialog og lære mine med-PEERS at kende på
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7. ”Det faglige niveau har været passende 
for mig (hverken for højt eller for lavt).”
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Uddyb gerne, om du synes niveauet er for højt eller lavt:   
 

Da det i høj grad er et forløb (også) tilrettelagt et hold med personligt levede erfaringer er det således 'svært'
at definere et fagligt 'højt eller lavt niveau' - synes jeg. Og igen; tidspres. Jeg synes forløbet har levet op til det
beskrevne.
Niveauet har i hvert fald ikke været for højt
Jeg kunne have ønsket mig et højere fagligt niveau.
Niveauet er ok alle kan være med
Hjemmearbejde havde ikke gjort mig noget
Til tider var niveauet lidt for lavt. Måske skyldes det tiden der var til rådighed, men mere tid til at gå i dybden
med emnerne ville have passet mig bedre.
For lavt - folk med meget lang recovery tilgodeses ikke
Det måtte for min skyld godt have været lidt højere. Men det kræver nok at forløbet er længere/flere timer.
Jeg kunne godt klare noget højer niveau
Niveauet måtte for min skyld gerne være højere, men min oplevelse er ikke at vi på holdet har været enige om
dette. Flere har ytret at de synes niveauet har været meget passende...
det har været fint, ellers har jeg læst mere om emnet
Manglende litteratur  Lavt tempo  For meget tidsspilde på vejrmelding  Irrelevant gennemgang af dias, da der
ikke blev sagt andet end det der stod
Det måtte gerne være en tand højere.
Perfekt. Høj fagligprofessionalisme og med meget menneskelige undervisere.Ingen kloge Åer blandt
underviserne;)
gerne højne det
Nogle ting vi skulle læse var lidt svært at forstå
Jeg kunne godt ønske mig et lidt højere niveau
Udmærket
Niveauet er generelt passende - skal i hvert fald ikke sænkes.
Kunne godt have ønsket mig et lidt højere niveau rent fagligt.
Det kunne godt have været højere for mit vedkommende,  men så havde man ikke fået alle med! Så det var
fint!
Jeg må erkende at jeg med årene desværre ikke kan indlære lige så hurtigt og på lige så højt plan som jeg
engang kunne. Ville gerne have svaret "i høj grad" men undervejs i forløbet var niveauet lidt højt.
Jeg kunne godt ha' ønsket mig, at det faglige niveau var lidt højere.
Ville gerne have et højere niveau
Kurset går relativt langsomt frem, og der er overladt en del tid til meningsdiskussioner og mere eller mindre
relevant snak
Jeg synes niveaut er ret godt ramt. Personligt måtte det godt være en lille tak højere. Men det er svært med så
få timer, derfor meget passende.
Niveauet måtte måske godt være lidt højere, men så ville der også være brug for mere tid.
mange ting havde jeg med
Jeg mener at der kunne være mere hjemmelæsning og opgaver hvor deltagere kunne fremlægge
Kunne godt have været højere. Teoretisk. Eller bare mere teori.
Konflikthåndtering kunne godt være noget bedre teori end det materiale vi brugte
Jeg ville faktisk gerne være udfordret noget mere, men det har altså stadig været spændende!
Jeg har svært ved alt for meget teori. Jeg lærer bedst, hvis der kommer eksempler på.
Jeg synes at niveauet var passende, nogle gange lidt højt men på holdet var man god til at tage hensyn til dem
der ikke har så meget uddannelse.
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En smule lavt - men det er i kraft af tidligere uddannelser
Teoretisk har det ikke været for svært. Personligt har det været udfordrende
Der er en masse ting man skal være opmærksom på, og der har jeg tænkt om jeg er egent til det her.
Uddannelsen har været på et godt niveau for mig. Har ikke på noget tidspunkt følt at jeg ikke kunne følge med.
Men en fordel at jeg har tidligere uddannelser som base fx inden for præsentationsteknik og HR.
Jeg kan jo kun udtale mig om første halvdel af uddannelsen.
lidt for lavt.
Jeg ville gerne have haft noget mere teoretisk viden.
Udfordrende og fik tankerne i gang og nye perspektiver.

 

Positive svar
Eventuel uddybning:
 

Jeg synes jeg har været godt tilfreds med det forhold. Så, pil opad ud fra punktangivelsen. Igen vil jeg nævne
de få antal gange vi har.
Dejligt med teori men gruppearbejde har i højt grad været givende
ville gerne have haft mere plads til snak omkring bordet
fint nok i forhold til længden af uddannelsen, men lidt mere praktik kunne være godt
Jeg ville have elsket nogle flere aktive øvelser og mere teoretisk tavleundervisning
Jeg synes der har været en god vekslen mellem teori og praksis,  øvelser og snak om egne erfaringer
Gerne flere øvelser. Fedt med gruppe arbejde
Ser frem til praksis, i form af praktik
Må godt have flere besøg af flere aktiv Peers. Rart med mange forskellige undervisere i mindre forløb.
Her kan jeg godt blive i tvivl om hvad der menes med praksis?
Rigtig godt med vekslen mellem teori og praksis, og vekslen mellem Peer underviser og fag person
Mangler lidt i forhold til praksis.
Som nævnt , kunne der godt være lidt flere praksis eksiperimenter senere i forløbet, og tiden til at udføre
opgaver i praksis er meget begrænset.
Jeg synes der har været en god balance mellem undervisning, gruppearbejde og praktiske øvelser
Vi kunne godt have lavet flere øvelser i større grupper og ikke bare to og to
jeg kunne godt ønske mere praksis da jeg kan se at det måske godt kan blive lidt en udfordring at bruge det i
praksis der kunne noget mere træning
Den her er svær at tilrettelægge. Jeg elsker reel undervisning og andre elsker gruppearbejde - men jeg syntes
vores lærer-team har været gode til at justere, så undervisningsformen passede overall bedst muligt til os alle
sammen.
Kunne have været ok, med mere gruppe arb
Vi har haft rigtig gode gruppeøvelser, men har nogle gange haft lidt for kort tid til fordybelse.
Lidt for meget tid på tænke og føle. Det er vigtigt at det ikke bliver for meget psykoanalyse, - men vigtigt at vi
bliver klædt fagligt på, så vi kan formidle vores budskab på en effektivt og seriøst plan, så vi bliver anerkendt
som kompetente! Det tror jeg vil betyde at vi bliver brugt og at projektet og brugen af peers bliver en succes.
Det har været dejligt at undervisningen har skiftet mellem oplæg, gruppe arbejde og åben debat.
God kombination men som sagt mere gruppearbejde.

Negative svar
Eventuel uddybning:
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9. ”Jeg har oplevet, at der er en rød tråd i 
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Indtil videre har det kun været teori. Det kan jeg bedre svare på efter praktikken er afsluttet.
Det havde været rart med flere praktiske øvelser efter et emne
Jeg ville gerne have haft både mere teori og praksis:-)
Der måtte gerne have været mere tid til at udveksle individuelle erfaringer...
Igen, kunne være godt at se hvordan Peer undervisning forgår, hvad de forskellige folk i projektet arbejder
med helt konkret og besøg ude i virksomheder hvor Peer medarbejdere var ansat for at se hvordan Peer
arbejde forgår i praksis.
Jeg mangler mere teori og eventuelt at komme i en form for praktik.
Lidt mere par eller gruppesrbejede
Jeg ved godt det er en praksis-baseret uddannelse, men vi kunne sagtens have brugt mere tid på teori fra
psykiatrien, som vi samtidig kunne koble på en praksis.

 

Positive svar
Eventuel uddybning:
 

Igen med pil op. Der har været fin sammenhæng. Lærere har været gode til at spørge ind til evt. spørgsmål fra
sidst. Og igen er det vel udfordrende at bruge for meget tid på det ene - også i henhold til opfølg evt. - da der
er et presset skema hvad angår gennemgang og arbejde med forsk. fastlagte emner.
Underviseren har været gode til at samle op, hvis der har været løse ender.
Det har passet mit temperament fint at underviserne har tilpasset planen efter hvad der gav mest mening og
ikke kun hvad der stod på planen
Ubeklageligt
Har dog oplevet at enkelte på holdet blev meget forvirrede over en "foreløbig undervisningsplan" som vi fik ved
uddannelsens start, da de havde svært ved at forstå at det ikke var en færdig plan, men blot et udkast og et
overblik over hvad vi skulle nå.
Jeg er selv meget struktureret, så engang i mellem kunne jeg ikke se sammenhængen. Men derfor kan andre
jo godt have set det ?
Emnerne har været meget relevante
Godt planlagt, lidt presset på tiden dog - og måske kunne kan have organisation introduktion tidligere i forløbet
Jeg synes at underviserne har gjort meget for at skabe en sammenhæng i forløbet, men tidsmangel har nogle
gange gjort det svært, da de nogle genge måtte slutte et emne lidt brat
Tror egentlig der har været en fin rød tråd i forløbet men kommunikationen omkring den røde tråd kunne
måske have været bedre. Det havde været rart både i starten og undervejs at blive mindet om, hvor vi var i
forløbet og hvordan  de forskellige emner spiller sammen - altså noget mere metakommunikation omkring
forløbets interne sammenhæng og begrundelser herfor.
til tider blev der sprunget lidt rundt i stoffet
Rækkefølgen kunne godt være anderledes. Fx kommunikation og livshistorier tidligere i forløbet.
Og god opsummering af de ting vi har været igennem fra gang til gang og evalueringer

Negative svar
Eventuel uddybning:
 

Der er god sammenhæng i begyndelsen af uddannelsen, men mindre i slutningen.
Der mangler struktur - og dermed den røde tråd hele vejen igennem
I tanken har det været en rød tråd, men ikke altid i praksis.
Jeg synes vi har sprunget meget rundt i materialet. Der har ikke været en plan for hvad der skal ske længere
frem i undervisningen, da det er blevet lavet fra gang til gang. Den manglende struktur har været forvirrende.
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10. ”Det er vigtigt for mig, at 
underviserne har været gennemgående.” 
(I modsætning til, at der løbende k...
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Jeg kunne godt ha' ønsket mig, at vi hele vejen igennem forløbet vidste, hver gang ved afslutning, hvad vi
skulle næste gang.
Nogle gange syntes jeg at der hang nogle ting i luften som ikke blev afsluttet. Og de evindelige Ppoints var
dræbende for mit engagement til tider
Jeg synes at den rækkefølge som temaerne kommer i bør revuderes. Evt bør kommunikation og livshistorier
rykkes til starten af forløbet.
Måske man godt kunne gøre den endnu mere tydelig. Måske en mappe man får udleveret fra starten, så det er
let og enkelt at fylde op med materiale og let overskueligt for de som gerne vil have meget struktur.
emner skal komme som et forløb ikke delt ud over hele perioden
Det er et af mine største kritikpunkter. Det har været spændende emner vi har taget op, men det har ikke
virket naturligt at gå fra det ene emne til det næste.

 

Positive svar 
Eventuel uddybning:
 

Super vigtigt i sådan et 'forum' hvor meget private emner tages op og arbejdes med.. Men også fint, at Lars
(også) var en del af undervisningen et par gange. De har alle været dygtige til at skabe tryghed, tillid og et
'godt rum' i det hele taget. Det ville have været mere udfordrende med udskift, tror jeg.
Det var en god oplevelse, da Peer fra andet hold kom på besøg.
Jeg synes det har været rigtig godt at både elever og lærer sammen har haft et fortroligt rum, og det har
forstyrrende med praktikanter. Men det kunne helt sikkert være interessant med en gæsteunderviser en gang
imellem.
Bimbo fuld tid :)
Vi kunne ikke have haft den samme trygge erfaringsudveksling med skiftende undervisere
Daniel og Inge er helt fantastiske
gæstelære kunne være godt i konkrete emner
Giver ro og tryghed
Jeg har fået en tryg og ligeværdig relation.
Jeg kan være tilbageholdende og genert, og derfor er det vigtigt for mig med gennemgående undervisere for at
jeg føler mig tryg nok til at deltage mundtligt.
Jeg har oplevet en helt særlig tillid og tryghed mellem kursister og undervisere og det har sikkert haft
betydning at vi ikke har skiftende undervisere. Vi har dog haft "vikar" og det er gået fint
Rigtig fedt at det var Marianne og Jens fra start til slut. Det giver ro at vi kender dem
Underviserene har været eminente og fuld ud tilstedeværende.
Det er en uddannelse hvor man giver meget af sig selv,  hvis man virkelig skal rykke, og det kræver en vis
tillid -som man ikke på samme måde opnår med skiftende undervisere
I høj grad. Der opstår en fortrolighed mellem alle på holdet, så jeg synes det er rigtig vigtigt at underviserne er
gennemgående. Det er helt ok at der kan komme nogle og fortælle om en helt specifik ting/emne. Men helst
ikke mere end en til to gange i hele forløbet.
Meget vigtigt
Ærgerligt at der har Været en del fravær
MEGET vigtigt da undervisere skaber en relation til elever, som giver ærlighed og underviser og elever kender
hinanden rigtig godt.
Meget vigtigt i sådan en her gruppe, at det har været 2 undervisere. Så de også deres personlige dybde præg
på undervisningen.
Gæste lærer giver et frisk indput og noget nyt energi så det syntes jeg helt klart man skal bruge
Lærere udefra gav en afveksling, men ødelagde også vores flow
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11. ”Jeg har været tilfreds med 
undervisernes evne til at formidle stoffet 
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Meget større tryghed i rummet, da det jo ofte er meget svære og personlige erfaringer, der tales om
Det er helt essentielt. Ellers ville jeg slet ikke  have været tryg på samme måde i rummet.
I sådan et sammenhæng som Peer-uddannelsen synes jeg det er vigtigt da man på en måde knytter sig til de
undervisere der er på en fælles baggrund og erfaring.
Begge undervisere Daniel og Christina har været mega velforberedte, autentiske og har ikke undervist ud fra
parolen om Dem og Os. De har deltaget på lige fod og det har virket kanon godt.
Fantastiske undervisere vi har haft. De har virkeligt bidraget til et fantastisk forløb.
de kommer til at kende en og med psykisksårbarhed er det vigtigt at man i et undervisningsforløb ikke skal
forholde sig til nye
Christina og Daniel har været med til at skabe et trygt rum, hvor alle kunne komme til orde, og det var gået
tabt hvis de ikke havde været med i hele forløbet.
Især indenfor denne uddannelse, da vi abejder med og selv og bruger vores livserfaringer og "blotter" vores liv
og følelser. Derfor vigtigt det er de samme undervisere, for at skabe tryghed og tillid og et "varmt" rum og
plads til alle.

Negative svar
Eventuel uddybning:
 

Det er en ulempe og meget ensidigt, at det er samme undervisere
Jeg synes det kunne have været spændende med undervisere med indsigt og kompetencer til håndtering af de
forskellige modul. Jeg tror det kunne have været givtigt med en psykolog der var tilknyttet under den
personlige arbejdsbog og livsfortælling og f.eks. en sygeplejerske til diagnosemestring og stigma.
Det fungerede godt med en gæsteunderviser (pga sygdom) til et begrænset forløb.
Hver underviser kan byde ind med noget forskelligt.
Underviserne bør nok være gennemgående, hvis der skal skabes tryghed i gruppen, - men det gik også, selv
om de ikke var.
Manglende plads til mangfoldighed.

 

Positive svar
Eventuel uddybning:
 

Se ovenfor. Og ja de har været dygtige hertil..
Jens og Marianne supplerer hinanden.
Jeg synes begge undervisere har været nærværende og har givet meget både professionelt og personligt.
De har været inspirerende og motiverende.
som ovenover
Vores to undervisere komplimenterede hiandens undervisningsstile rigtig godt. Dog fornemmede jeg, at der var
lidt usikkerhed imellem underviserne, i starten af forløbet. Med usikkerhed menes, udsikkerhed på hvem der
sagde hvad og hvornår - det kunne være en anelse forvirrende.
Stor ros til underviserne i Viborg
Dygtige undervisere som jeg har set meget op til,
Rigtigt dygtige undervisere, der var meget lydhøre
Jeg synes at underviserne har været meget engagerede og dygtige til at formidle stoffet og har gjort det i en
god blanding af teori og praktiske øvelser
Meget dygtige, personlige og varme undervisere. De har set og hørt os, som dem vi er og udvist
opmærksomhed og interesser for os. været gode til at lytte til os og opmuntre os.
Pga. tidspresset har det måske været svært for underviserne at nå det hele. Men igen kunne vi godt have
fordybet os mere i emnerne.
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Underviserne har været superb og meget engagerede. Thumbs up :)
Vi har også fået undervisning i flere emner end det var tænkt fra "projektets" side og det har bare været kanon
godt.
Jeg synes vores undervisere er fantastiske
Kun et plus at underviserne ikke bare taler ud fra materialet/bøger men selv har oplevet mange ting og bruger
sig selv og de erfaringer i undervisningen. Det skaber en relevans og indsigt de måske ikke ville have ellers.

Negative svar
Eventuel uddybning:
 

Ikke fagligt - men med de personlige erfaringer, jo.
som ovenover
Jeg ville have grebet det hele anderledes an.

 

Positive svar
Eventuel uddybning:
 

Rigtig fint udgangspunkt - det fungerer i hvert fald godt for dette lærerteam.
Det kunne være ønskværdigt hvis man på uddannelsen kunne have en psykolog eller en psykiater som en del
af undervisningen.
Samspillet mellem den fagprofessionelle og den peerprofessionelle har været utrolig værdifuldt, og den
peerprofessionelle har været et eksempel for os hele vejen igennem
Vigtigt for uddannelsen at der en underviser med erfaringskompetence
underviserende må gerne deles mere om undervisningen
Det betyder ikke så meget for mig, vi har alle en historie
Jeg synes dog at der kunne være tilknyttet en underviser med en anden fagprofession (psykoterapeut,
psykiater, psykolog mv.)
Her har de også suppleret hinanden godt.
Begge undervisere havde på det hold jeg deltog på brugerbaggrund, og det har haft stor værdi for mig, at de
selv har delt noget af deres livshistorier - det har givet en tryg ramme for, at jeg selv har haft modet til at dele
noget af min livshistorie.
Det gør dem til de bedste undervisere
Det har for mig personligt været yderst positivt at der har været begge   typer undrevisere, da det har givet
større forståelses ramme både for de andre undervisere samt hele holdet.
Rigtig god kombination!
Det ville være tosset, hvis det ikke netop var sådan!
Det er en nødvendighed efter min mening, lidt fra hver "lejr"
Jeg har svært ved at forestille mig det have nogen succes på anden måde. Vigtigt at genkende forskellighed og
styrke den.
Det er vigtigt at der både er en der kender det faglige stof, og en der har personlig erfaring, det giver en god
dynamik
I dette tilfælde havde de jo begge erfaringskompetence hvilket var virkelig godt
Synes det har været interessant med de forskellige vinkler, de to undervisere er kommet med.
Det er en god kombination synes jeg.
Rigtig god kombination også fordi de begge har vekslet mellem rollerne fagprofessionel/erfaringskompetence.
Føler at den underviser med erfaringskompetence har givet helt vildt meget og virkeligt brugt sig selv på et
højt niveau! Hun kunne ligeså godt have været den professionelle.
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De komplementerer hinanden rigtig godt
Det har været godt på den måde at de tit har kunne angribe teorien fra to forskellige vinkler.
Bestemt da det giver forskellige perspektiver og erfaringer

Negative svar
Eventuel uddybning:
 

Jeg tror ikke de gjorde det så forskelligt selvom de har forskellige baggrunde.
Begge undervisere har erfaringskompetence
Det har ikke være dårlig men mere brugbart med kun peers.
De kunne have været hvem som helst. De var jo begge prof. og erfarne begge to. Ens baggrund er vil
ligegyldig så længe man er dygtig.
Der var ikke sammenhæng mellem deres konkrete behandling af mig som elev, og de værdier og idealer de
gav udtryk for i undervisningen.

 

Positive svar
Eventuel uddybning:
 

Jeg ville gerne have været i dybden med flere emner. Men som sagt en oplevelse af at luften er gået lidt af
ballonen, så det ville højst sandsynligt ikke give mere hvis udd. var længere. Evt. kunne udd. deles op så der
også er undervisning efter et Peer guide forløb.
Jeg synes, dagene enten burde være en time længere, eller at kurset burde være et par uger længere. Der har
ikke været tid nok til at runde erfaringsudvekslingen og den fælles reflesion over emnerne ordentligt af
gerne lidt mere selvstudie
Jeg synes godt uddannelsen kunne være længere så vi kunne gå i dybden med det vi skulle lære. Vi har
skyndet os lidt igennem for at nå hele pensum
Jeg kunne godt tænke mig mere undervisning og eventuelt også en form for praktik
Det har passet perfekt til mig
Især i starten var det rart med mandag-torsdag undervisning, så der var tid til at hvile ud.
Kunne nu godt være en uge mere, men ikke en nødvendighed.
Måske kunne det godt være lidt længere..?
jeg syntes bestemt ikke det skal varer længere så tror jeg lidt at i mister kursisternes interesse
Jeg havde personligt ikke klaret flere uger. Det gik for langsomt og jeg manglede relevant sparring fra de
andre deltagere. Jeg følte lidt at jeg skulle 'bære' de andre, da apatien nogle gange  herskede. Til gengæld er
det et felt jeg kunne bruge al den tid i verden til, så fagligt kunne jeg godt bruge mere tid. Jeg føler mig klar til
at gå videre og det er vel det vigtigste
Bare 1 uge mere ville måske kunne gøre en stor forskel i, at nå igennem det mest relevante materiale. Men en
gennemgang af materialet efter pilotholdets afslutning vil nok også kunne sortere lidt fra, som ikke er helt så
relevant som først antaget
Jeg tror hvis det blev 72 timer på mindre dage, så ville jeg køre død i det for det er hårdt at sidde 7 timer i
streg hver gang man skulle ha undervisning.
Kunne måske godt har været lidt længere. Ville gerne have haft tid til at lave rollespil som både guide og
underviser.
Jeg kunne godt bruge flere timer, da det ofte blev lidt forhastet ved afslutningen af timen, fordi tiden gik så
hurtigt. Der er rigtig meget at gennemgå, forholde sig til og tage ind, så flere timer ville være godt.

Negative svar
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Eventuel uddybning:
 

Simpelthen for kort tid. Men, flot iværksat efter 'forholdene', tidspresset og antal emner taget i betragtning.
Såfremt man fra undervisernes side bruger tiden konstruktivt, er det i teorien nok med 13 uger. Der skal dog
ikke bruges tid på evaluerende samtaler og lignende i undervisningstiden.
Jeg har manglet mere tid
Må gerne vare dobbelt så lang tid
Det måtte både godt have været lidt mere tid til indhold, men også gerne mere indhold men det er jo bare
fordi det er så spændende!
Alt for lidt tid
Flere timer og også gerne flere uger...
Ønsker samme antal timer pr. uge men i flere uge så vi kunne komme mere i dybden
Skulle have haft langt mere tid. 24 uger 144 timer
Gerne længere. Vi kradser i overfladen af emnerne.
Jeg ville gerne have haft mere tid til at dykke mere ned i stoffet.
Jeg vil gerne uddannes meget mere i Peer arbejde kombineret med praktik. Og ønsker mulighed for at komme
på underviser delen og evt. videregående Peer uddannelse ligeså. For at mine Peer fagligheder kan tages mere
seriøst ude på arbejdsmarkedet.
Nej, som tidligere skrevt synes jeg, at uddannelsen er for kort.
Måtte gerne have været et lidt længere forløb. Men på den anden side, skal det heller ikke være alt for langt.
Det kunne være fedt med indlagt praktik undervejs
Jeg synes godt at man kunne tildele mere tid til uddannelsen, der var så mange gode timer fra underviser og
gode ideer. Men følte tit en mangel på en  time eller en halv efter hver undervisning.  Hvis 2 gange ugentlig
skal forsætte burde der være flere timer. Især da opgaverne/eksperimenterne er det som der bliver cuttet ned
når vi ikk har tid nok.
Jeg kunne godt have brugt nogle flere timer, så vi var kommet mere i dybden med mange af emnerne
For lidt tid.
Har nogle emner vi godt kunne have brugt mere tid på
Den måtte godt have været længere, eller have haft en time eksta på per gang. Der var simpelthen bare ikke
tid nok; vi gik over tid ofte.
Gerne mere tid
Der manglede lidt tid til fordybning i visse emner. Jeg kunne godt have tænkt mig, at når vi kom ud til
borgeren, så kunne der godt sideløbende være et par undervisningsgange, til lige at få samlet op på nogle ting,
nu hvor vi havde været i 'felten'
Jeg føler at jeg ved nok til at være Peer, men jeg ville gerne have haft mere undervisning, at vi havde haft tid
til at gå dybere ned i teorien.
Måtte GERNE ha været et længere forløb
12 uger, men med flere timer...f.eks. 4 timer pr gang eller 3 timer, 3 gange pr uge
kunne godt have brugt mere tid, mange spændende emner at komme mere i dybden med
Ville gerne have en længere forløb! Jo bedre uddannet vi er jo større tror jeg respekten og brugen af peers vil
være i fremtiden.
jeg mener der skal ekstra tid til på til evalueringer
Der er teorier som vi kun har berørt flygtigt, fordi tiden ikke har været til det.

 

Positive svar
Eventuel uddybning:
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Synes dog at sidste gruppearbejde fungerede dårligt. Der var ikke tid til at forberede på stedet, og så blev det
til et arbejde hver i sær gjorde derhjemme. Det fungerer rigtig dårligt og giver intet rent fagligt.
Der kunne sagtens have været mere...
Jeg har haft ca. 10 timers arbejde ved siden af, og det vil jeg IKKE anbefale andre deltagere, fordi uddannelsen
også rører ved nogle personlige ting - det har været for hårdt at have delt opmærksomhed på den måde
Det har ikke kunnet være bedre
Lidt presset til tider, men selvvalgt, da jeg har arbejdet ved siden af undervisningen
Det var nogle gange på autopilot, så lidt krævede det
Fagligt har det været ok, og vill heller ikke ha gjort noget om det var mere. Det sværeste og meget interesante
har været det at arbejde med sig selv
Det har været fint. Jeg har også haft tid nok til at fodybe mig i udvalgte emner ved at låne bøger på biblioteket
om områderne. Vi har fået mange bogtitler anbefalet undervejs både af underviserne og af de andre på holdet.
Ud fra første halvdel af uddannelsen savnede jeg mere tid til fordybelse.
Der kunne sagtens være mere hjemmearbejde eller måske en bog vi skulle læse sidenløbende og diskutere
udfra.

Negative svar
Eventuel uddybning:
 

Ville for egen skyld ønske der var mere opmærksomhed på lektie løsningen og at man måske skulle lave en
opgave eller tænke en tanke til næste undervisning.
Vi havde ikke andet en hjemme arbejde en gang. Kunne godt have brugt mere
Jeg har ikke været så god til at læse derhjemme:(
Jeg kunne godt ønske mig mere supplerende læsning

 

Positive svar
Eventuel uddybning:
 

Altid en udfordring, dermed altid givende og 'udviklende'. Jeg har sat stor pris på mit hold. Spændende
mennesker, med spændende livshistorier.
Det har været det bærende element - samspillet med de andre deltagere og derfor, jeg ikke droppede ud
Det har været meget vigtigt og givende!!!
Det har næsten været det bedste på uddannelsen! Jeg har fået utrolig stor viden om f.eks. stemmehøring, som
jeg ikke havde i forvejen
Et GULD-hold!
Der var på holdet skabt en ganske særlig stemning af tillid og tryghed
Har gået på hold med de dejligste mennesker. Vi var godt sat sammen
Alle har noget godt at give af
Alle på holdet har bidraget, så vi alle har kunnet føle/give med spil, Super. Alle har villet dette :-)
Meget givende. Vi kunne supplere hinanden og spejle os i hinanden. Og lært og delt en masse med hinanden.
Vi havde et rigtig godt hold. og det har skabt relationer.
Enormt god gruppe sammensætning, fra projekt styrerne af.
Vi har haft et godt hold, hvor vi har kunnet være åbne og ærlige over for hinanden, det synes jeg er givende
Der har været et fantastisk læringsrum med søde og lyttende medmennesker. Et trygt rum hvor folk har åbnet
op og delt ting
Jeg syntes det har været lidt svært med at finde samspil med alle men dem jeg har haft et godt sampil med
har været fine. Det er vigtig at prøve at krydse kursister og også mere end vi har gjort



•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

 

Passer slet ikke Passer dårligt Både/og Passer i nogen grad

Passer i høj grad Ved ikke Ikke relevant

16. ”Jeg oplever, at der er blevet skabt et 
læringsrum, hvor både deltagere og 
undervisere tager fælles ansvar f...

0% 25% 50% 75% 100%

3 14 81

Respondenter

73

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Vi har forskellige meninger og erfaringer, så jeg synes det er et godt sammensat hold.
Vi har spillet godt sammen.
Det har betydet rigtig meget at vi er blevet håndplukket efter samtaler, man kan mærke at vi passer godt
sammen hvilket jeg ikke tror man kan opnå ved tilfældighed.
Jeg synes at den sociale dynamik på holdet kunne have været bedre. Jeg føler at vi kunne have fået noget
mere ud af fællesskabet og samspillet på holdet. Jeg tænker det måske ikke har været den bedste kombination
af personligheder. Folk har været noget tilbageholdende med at interagere med hinanden og dele ud af egne
erfaringer.
Vi er et eksempel på vellykket teambuilding og har hjulpet hinanden gennem svære stunder og været
motivationsfaktor for hinanden. Det har fungeret rigtig godt.
Det var absolut min oplevelse i første halvdel.
har været helt unikt
Vi er en god gruppe. Det har været et trygt rum, og vi har haft nogle spændende snakke
Det har været meget inspirerende, også for min egen process, at møde andre som er kommet langt i deres
recovery-process.
Det er et fantastisk hold jeg kom på. Vidt forskellige baggrunde men med paralleller i forhold til vores
livshistorier og erfaringer, meninger og holdninger. Det "lettede" dog meget da to faldt fra/stoppede, for det
gav en skævvridning og manglende følelse af at have lyst til at dele og åbne mig op, da de gik på holdet. Fordi
jeg følte mig utryg ved især den ene af dem. Men super hold efterfølgende.

Negative svar
Eventuel uddybning:
 

For meget tom snak og for lidt styring. Tiden kunne være brugt mere konstruktivt og emne præcist. Egne
historier kunne måske pakkes lidt mere væk og istedet lære om diagnose forståelse samt håndtering.
For mig var der meget støj
Jeg manglede deltagelse og kommentarer fra de andre. Jeg følte mig som det sorte får der kæftede for meget
op. Men det var jo pinligt stille til tider

 

Positive svar
Eventuel uddybning:
 

Lærerne har i hvert fald gjort deres dertil.
Ville dog ønske lærerne styrede timerne mere end deltagerne.
Den særlige stemning på holdet, kan både undervisere og kursister tage æren for. Der blev skabt et ganske
særligt læringsrum og alle, kursisters og underviseres og mine egne erfaringer er blevet en del af mine
erfaringskompetencer nu.
Helt korrekt!!
Enig
Se ovenfor
Alle har budt ind.
Der har været fokus på, fra undervisernes side, at der blev skabt et læringsrum hvor alle tager ansvar for
undervisningen og det synes jeg vi har levet op til. Alle har bidraget og deltaget aktivt i undervisningen.
jeg har følt at underviser har lagt meget energi i at få et levende "rum"
Det gik bedre hen mod slutningen af forløbet men jeg føler måske at vi som deltagere kunne have bidraget
mere til undervisningen. Jeg synes at lærerne gjorde deres del.
Ingen Dem og Os.
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Begge undervisere har været fantastisk til at skabe dette rum.
Ansvar, tryghed og tillid og fra start bygget et fundament med "regler" i samarbejde omkring hvordan vi
ønskede rummet skulle være.

Negative svar
Eventuel uddybning:
 

underviserne undlader at tage ansvar og følge op på diskussiuioner og uenigheder
Når man så fik hevet noget relevant ud af de andre, så gik det fint

 

Positive svar
Eventuel uddybning:
 

Med pil op. Resten kan jeg kun selv arbejde på at ændre.
Gælder dog ikke den dag, vi havde besøg af Anne Thøgersen
Det har været et varmt og empatisk rum, med plads til vores forskelligheder. Der har været stor omsorg for os
alle!
Så trygt at jeg har fortalt ting jeg ikke tidligere har fortalt
Det gjorde jeg 100% ville opfordre alle til at gøre det samme.
Ja, og det har haft stor betydning, at underviserne selv har deltaget på lige fod med os kursister i at dele deres
livserfaringer.
Jeg følte mig godt tilpas med både deltagere og lærere
Ja, det har været en fornøjelse
Det tog noget tid, men det lykkedes og var meget givende. Jeg tror ikke det kan gå meget hurtigere - vi skal
se hinanden an først og være trygge ved at dele om egne erfaringer.
Vi har alle fået plads
Jeg synes at vores hold hurtigt blev fortrolige. Og det har været trygt for mig.
Er en åben person, men jeg fik virkelig meget plads og det var fantastisk, at jeg kunne være mig.
Det blev meget hurtigt etableret. og meget vigtigt i sammenhæng med livshistorier.
Jeg har følt mig tryg ved at fortælle hvordan jeg havde det, også når det ikke gik så godt.
Der har været perioder hvor nogle har skabt en negativ energi og det har været lidt hårdt, så hvis der opstår
episoder hvor en eller flere skaber en negativ stemning så prøve intenst at få det bremset
Man har frit kunnet række hånden op og jeg synes altid det er blevet mødt med forståelse og tryghed samt
anerkendelse fra såvel undervisere og de andre på holdet. Sejt.
Har følt mig virkelig tryg og glædet mig til at komme hvergang
Allerede fra den første dag
Se evt min kommentar ved spm 15 igen

Negative svar
Eventuel uddybning:
 

Under forløbet var der emner jeg ikke måtte tale om fordi der var folk på holdet der var for følsomme. Jeg har
aldrig bragt emner som selvmordsforsøg  op, men selv emner som medicin var nærmest forbudt at tale om.
Jeg følte mig tryg, men også udenfor. Jeg havde svært ved at finde balancen
Nej. Min bortvisning skyldtes, at jeg bidrog med erfaringer, som mine undervisere ikke kunne rumme.
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19.-23. "Jeg har fået et godt indblik i 
begreberne..." - '...recovery'
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begreberne..." - '...empowerment'

19.-23. "Jeg har fået et godt indblik i 
begreberne..." - '...diagnosemestring'

19.-23. "Jeg har fået et godt indblik i 
begreberne..." - '...krise og sorg'

19.-23. "Jeg har fået et godt indblik i 
begreberne..." - '...roller og grænser'
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Positive svar
Eventuel uddybning:
 

Ikke nok. Har aktivt forsøgt - og har også været ok tilfreds nogle gange. Kunne godt have sagt meget mere -
men overordnet har jeg formået at bidrage mere mundtligt end forventet fra start. Arbejder fortsat herpå, og
bruger også denne erfaring fremadrettet. Hvad der er gået godt, kommer ikke skidt tilbage - heller ikke for mig
:)
Jeg oplever også at jeg blev opfordret til yderligere bidrag af undervisere ifm midtvejsevaluering, hvilket var
godt for mig med noget feedback fra dem
Helt bestemt
Jeg ved jeg kan fylde meget, men fik kun positiv respons på det.
Jeg har været god til at være på, og synes selv jeg har været demokratisk i forhold til at gave plads til andre's
taletid.
Jeg har forberedt mig til timerne og har deltaget aktivt i underevisningen.
vigtigt at alle er MEGET obs på hvad man gør ved rummet når vi er så lille en gruppe så er folk nemme at
påvirke
Jeg ville det så utroligt gerne !
Jeg kunne nok godt have vovet pelsen lidt mere og på den måde bidraget med mere.
Min egen motivation har været i top under hele forløbet. Jeg har ligefrem glædet mig fra gang til gang.

Negative svar
Eventuel uddybning:
 

Det er ikke megen lydhørhed fra undervisernes side
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25. ”Jeg har fået nye redskaber til at 
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Positive svar
Eventuel uddybning:
 

Yes, oveni en i forvejen ok indsigt synes jeg..
Der har været nogle øjenåbnere undervejs, som har været smertefulde men også nødvendige - bl.a. derfor
anbefaler jeg ikke job ved siden af og ønsker flere timer eller mere individuel supervision undervejs
Som især blev klart for mig i Livshistorier.
Jeg har arbejdet med min recovery process flere gange tidligere, men man kan aldrig få formeget selvindsigt.
ja, jeg er blevet bevidst om, hvor mine vendepunkter har været i mit eget liv, og hvad disse vendepunkter har
bestået af.
Jo flere historier jeg hører jo bedre forstår jeg min egen
Jeg havde slet ikke forestillet mig at det ville gøre noget for min egen recovery, men det har bestemt været
udviklende for mig.
Klart at forløbet har hjulpet mig meget i min egen recovery proces, har flyttet mig meget.
Jeg er blevet opmærksom på nogle ting, men min recovery-proces er ikke slut
Jeg var kommet ret langt i forvejen :)
Ja, og indsigt at de andre deltagere ikke alle er på et sted hvor de måske burde være.
Har via livshistoriefortælling fået styr på min egen sygdomshistorie - på en måde jeg ikke havde tænkt på
tidligere. Før har det været brudstykker, men nu har jeg fået overblikket over egen recovery og hvad der har
virket for mig både før uddannelsens begyndelse og undervejs på uddannelsen. Rigtig godt.
Ikke fordi det ikke har været godt, men jeg har været lang i min egen proces og har derfor allerede haft stor
indsigt.
Ved at fortælle andre om min recovery-process, er jeg blevet opmærksom på nogle andre tin end før.
Jeg vidste ikke jeg var engang med en recoveryproces før jeg startede på uddannelsen
Der er flere ting der løbende gik op for mig fx at jeg ubevidst havde brugt nogle metoder og teknikker vi
gennemgik i undervisningen. Har fået større indsigt i mit eget forløb og egne mekanismer og processer.

Negative svar
Eventuel uddybning:
 

Fik bare navn på en process jeg havde gennem gået mange gange.
 

Positive svar
Eventuel uddybning:
 

At italesætte de mange forsk. emner igen, giver helt sikkert anledning til fornyet refleksion. Desuden inspireres
'man' af andres personlige erfaringer, deres måde at håndtere recovery på, deres mod på forsk. 'ting' osv.
Andres erfaringer er altid godt.
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DPA er rigtig god og den kan jeg bruge fremadrettet.
Se uddybning ovenfor
Mere nogle teknikker jeg nu er bevidst om jeg har brugt da jeg var syg, og nu bruger i min dagligdag for at
have det godt og holde mig i gang. Fx triggere og alarmsignaler.

Negative svar
Eventuel uddybning:
 

Jeg er allerede rigtig godt recovered.
Jeg har som sådan ikke fået helt nye redskaber, men har fået genopfrisket/er blevet mere opmærksom på
nogle redskaber og har også fået brugt dem mere i praksis, fordi det har været et trygt sted at "afprøve" dem.
Jeg har haft kendskab til alle redskaberne i forvejen, men man kan altid få noget nyt ud af det
Jeg har fået styrket at de redskaber jeg allerede bruger, faktisk er gode

 

Positive svar
Eventuel uddybning:
 

Er så heldig at den i forvejen var oparbejdet til et nogenlunde ok niveau synes jeg. Håb bliver styrket
yderligere, når jeg kan se, at fx virksomheder og kommuner får øjnene op for de mange ressourcer 'vi' har og
kan bidrage med - også på et niveau hvor det er værd at aflønne...
har store håb for fremtiden nu. Og et håb om at komme til arbejde igen
Jeg er blevet mere afklaret og motiveret for fremtiden. Jeg har opdaget nogle flere styrker og ressourcer hos
mig selv.
"Peer-effekten" Nogen fortæller deres oplevelse, og jeg lige føler et kuldegys af at høre en erfaring, som jeg
troede, jeg måske var alene med, fortalt af andre. Den genkendelse er særlig, og er et ekstra lag i forhold til at
blive mødt med en anerkendende tilgang. Genkendelse er for mig en af de stærkeste virkninger ? en slags
?peer?effekt?.
Jeg ved at jeg på sigt vil blive i stand til at magte en lille undervisnings stilling. Jeg får pt. førtidspension.
Jeg er blevet ældre og det er vel også godt. Det gik også lidt baglæns da jeg nogle gange frygtede at komme
til timerne, da jeg ikke følte mig mødt
Har fundet flere udviklingsområder.
Jeg har mildest talt hoppet over et af de bjerge jeg skulle bestige. Jeg føler at jeg kan leve op til og leve med
det håb som vi skal bringe videre.
Er mega glad for at jeg har deltaget på uddannelsen. Det har været rart at blive efteruddannet sammen med et
kanon hold. Jeg vil glæde mig til fremover at kunne bruge mine erhvervede kompetencer.
Se uddybning ovenfor
Jeg har rykket og udviklet mig meget på de 12 uger?
Jeg er i løbet af uddannelsen blevet konfronteret med nogle ting som jeg er blevet tvunget til at tage op til
revision. Og set i baakspejlet er det en fordel.

Negative svar
Eventuel uddybning:
 

Er så heldig at den i forvejen var oparbejdet til et nogenlunde ok niveau synes jeg. Håb bliver styrket
yderligere, når jeg kan se, at fx virksomheder og kommuner får øjnene op for de mange ressourcer 'vi' har og
kan bidrage med - også på et niveau hvor det er værd at aflønne...
har store håb for fremtiden nu. Og et håb om at komme til arbejde igen
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27. ”Jeg oplever lige nu, at jeg gør 
fremskridt i forhold til mine mål.” 
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Jeg er blevet mere afklaret og motiveret for fremtiden. Jeg har opdaget nogle flere styrker og ressourcer hos
mig selv.
"Peer-effekten" Nogen fortæller deres oplevelse, og jeg lige føler et kuldegys af at høre en erfaring, som jeg
troede, jeg måske var alene med, fortalt af andre. Den genkendelse er særlig, og er et ekstra lag i forhold til at
blive mødt med en anerkendende tilgang. Genkendelse er for mig en af de stærkeste virkninger ? en slags
?peer?effekt?.
Var godt på vej i forvejen, men uddannelsen har hjulpet mig med at "holde kursen".
Jeg ved at jeg på sigt vil blive i stand til at magte en lille undervisnings stilling. Jeg får pt. førtidspension.
Jeg er blevet ældre og det er vel også godt. Det gik også lidt baglæns da jeg nogle gange frygtede at komme
til timerne, da jeg ikke følte mig mødt
Har fundet flere udviklingsområder.
Jeg har mildest talt hoppet over et af de bjerge jeg skulle bestige. Jeg føler at jeg kan leve op til og leve med
det håb som vi skal bringe videre.
Er mega glad for at jeg har deltaget på uddannelsen. Det har været rart at blive efteruddannet sammen med et
kanon hold. Jeg vil glæde mig til fremover at kunne bruge mine erhvervede kompetencer.
Bortvisningen har haft den præcis modsatte effekt.
Se uddybning ovenfor
Jeg har rykket og udviklet mig meget på de 12 uger?
Jeg er i løbet af uddannelsen blevet konfronteret med nogle ting som jeg er blevet tvunget til at tage op til
revision. Og set i baakspejlet er det en fordel.
Siden jeg er rask så er det ikke På  Den måde Relevant for mig - men mere at jeg kan bruge de ting jeg har
lært i forhold til det at skulle undervise eller være guide.

 

Positive svar
Eventuel uddybning:
 

Har personligt rykket mig utroligt meget på den forholdsvis korte tid uddannelsen har taget. Det har været
enormt givende for min egen process og føler mig bedre rustet til at håndtere min egen hverdag end jeg har
gjort i rigtig mange år!
Fremskridt i det faglige mål
Jeg har fået et ordentligt spark den rigtige vej - så nu har jeg konkrete mål for mit arbejdsliv.
Peer-uddannelsen er for mig både til at arbejde frivilligt som peerguide og til at finde lønnet peerarbejdet
Er blevet klar over at jeg kan bruge mine egne levede erfaringer, hvilket givet selvtillid og en mening med at
livet i perioder har været hårdt. Derudover er jeg blevet meget klar over at jeg virkelig brænder for at bruge
mine kompetencer til at undervise fagfolk og andre med psykisk sårbarhed.
Det har KUN givet mig fremgang at deltage
Det er svært at sige, da jeg på grund af for meget arbejde er blevet overbelastet og ikke føler at jeg kan følge
mine mål lige nu, men Peer-uddannelsen har været et lyspunkt i mit liv.
Det har været dejligt at vide at jeg har klaret at tage uddannelsen og at jeg nu har mere erfaring
dette svar havde været anderledes for 10 dage siden
Jeg vil jo på et tidspunkt gerne kunne leve af det her, på en eller anden måde. Og det er blevet bekræftet. Der
er en god energi i "projektet" omkring fremtiden.
Er glad for at jeg har gennemført uddannelsen, har fået et nyt syn på mig selv, mit CV er opdateret og jeg vil
glæde mig til at blive en del af en organisation. Jobsøgning skal der til ;-)
Jeg har lært meget om mig selv undervejs
Er blevet meget klogere på mange ting og ting er gået op for mig som nævnt flere gange:) Det er en fantastisk
uddannelse men også krævende og intens men på en god måde, hvis man er åben for det:)
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Negative svar 
Eventuel uddybning:
 

er noget i tvivl om brugen af uddannelsen i forhold til at det skal være frivilligt arbejdskraft
Har stadig mange spørgsmål til fremtiden. Så der venter stadig et stykke arbejde
Ville gerne have søgt en af de to undervisnings stillinger ved Center for Mestring, men min familie mente ikke
at jeg magtede det. Og af det blev jeg nok, skubbet lidt ud af kurs. Så jeg heller ikke fik søgt en guide stilling.
Men det gør jeg nu.
Efter udd. slutning kan jeg være fri fra den ramme som fastholdt mig. Ja, nu kan jeg rykke
Bortvisningen fratog mig muligheden for at realisere mine mål.

 

Positive svar
Eventuel uddybning:
 

Jeg synes ikke vi brugte nok tid på den til at jeg ligefrem kan sige jeg er "godt rustet".
Der er selvfølgelig forskel på teori og praksis. Men jeg har mod på at gøre det i praksis.
Jeg synes ikke, jeg har fået dyb nok viden til, at jeg kan arbejde med bogen med andre
Jeg har tidligere været på kursus i dpa. Det hjalp mig på uddannelsen for jeg syntes der var lidt og for DPA
Jeg vil anvende DPA hvis det relevant.
-
Jeg synes Den Personlige Arbejdsbog er et god værktøj og jeg satte mig grundigt ind i den da vi havde om den
syntes det er svært at vide før jeg kommer ud og prøve det af, men jeg føler jeg er rimelig klar
Det er bare et super godt redskab
Jeg ønsker som sagt mere at undervise end at lave peer-arbejde.
Den er rigtig spændende og har været anderledes at arbejde med.
DPA er et godt og brugbart værktøj.

Negative svar
Eventuel uddybning:
 

Jeg har (igen) manglet mere tid til at arbejde med Den Personlige Arbejdsbog, så jeg kunne føle mig mere
sikker
Vi har ikke arbejdet så meget med den
Den måtte der godt have været væsentlig mere af. Føler mig hverken rustet til at selv at anvende den og
derfor heller ikke til at understøtte andres brug af den.
savner at vi hvade arbejdet mere med den
Synes ikke jeg kender den godt nok til at kunne præsentere den som redskab til andre!
vi har ikke arbejdet med den
Jeg skal nok lære den bedre at kende, f.eks. ved at arbejde mere med den i studiegruppen.
Hvis det er relevant vil jeg bruge Den Personlige Arbejdsbog systematisk i forhold til at arbejde som peer-
guide, men det vil komme helt an på det menneske, som jeg bliver peer-guide for.
Vi brugte slet ikke nok tid til det
Vi skulle have arbejdet mere med den hvis vi skulle kunne bruge den
Jeg er vel godt rustet, men det er ikke, efter min mening, et godt redskab for mig
Vi har arbejdet med DBA personligt, men jeg mangler viden om hvordan jeg anvender den sammen med
andre.



•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Hvor langt er du p.t. kommet i Den Personlige Arbejdsbog? (Angiv hvilke kapitler, du
har været igennem.)   
 

Er så heldig at befinde mig i det nordjyske ligenu - og DPA er derhjemme :)
Kun dem der er gennemgået på uddannelsen
Jeg har været gennem kap.1-4 og er inde i kap.5.
Kap 1,2,og 3
Ved ikke. Men ikke langt
Dem vi har fået kopi af. Jeg ville gerne have hele bogen, og den seneste udgave.
Har været igennem hele bogen.
Alle
Ingen anelse desværre.
Fjerde kapitel
kap 1, skema 1,2,4 og 5
har lavet hele kapitel 1-3
Ikke mere end de kopier vi har fået
Har kun udfyldt de få dele vi er blevet bedt om i undervisningen...- kan ikke huske hvilke kapitler...0
6
Jeg har været igennem alle tidligere
Vi har stort set ikke brugt bogen, kun 2 opgaver fra denne.
ingen
Har læst den...
Kap. 1, 2, 3 og 4
Mangler det sidste kapitel. Men der kan sagtens arbejde mere med de allerede overståede.
Jeg har været gennem alle 5
Kan ikke huske det:(
Kun det vi nåede på kurset - jeg er ikke specielt fan af Den Personlige Arbejdsbog.
kap. 1-5
?
Jeg har været igennem det meste
?
Ikke brugt så meget
Ingen
Huskeliste for at have det godt - Triggere - Tidlige alarmsignaler - Symptomer på kritisk tilstand -
Kriseplanlægning.
Minus Kriseplanlægning
ingen
Alle dem vi skulle igennem på uddannelsen.
Dem alle
Jeg har været igennem kapitel 1-4
01-02-2003
Til kapitel 4 tror jeg
-
Dem vi gennemgik på klassen
Har sprunget lidt rundt i den, men 3 kapitler
Afventer
Kaptiel 1-4
Jeg har været igennem de første 4 kapitler
1, 2, 3, 4, 5
Ikke så langt som jeg gerne ville, det har været svært at finde tid til det, dog håber jeg at jeg kan fordybe mig
lidt i det når det er slut på skolen
01-apr
Jeg har kun lavet de tvungne kapitler
Vi har ikke arbejdet med sidste kapitel, om krise og alarmsignaler. Men jeg vil gerne arbejde videre med den
selv og i fremtiden.
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Alle kapitler
Det kan jeg ikke huske, beklager. Jeg står midt i en flytning >.<
vi har ikke brugt den
1,2,3
1, 2, 3, 4
1,2,3, delvist 4
mangler "kun" projektet/udfordringen til sidst :/
Kap. 1 og 2 + ganske lidt af kap. 3
Jeg er kommet til kriseplanlægning (mindre relevant)
1, 2, 3
Indtil kapitlet om krise
Alle kap.
de første kapitler
4 kapitler
Jeg har været hele bogen igennem
Har været igennem det hele.
Har været igennem alle kapitler dog ikke Kriseplanen bagerst.
Jeg fandt det ikke relevant at udfylde den efter bortvisningen.
færdig
01-apr
01-apr
Kapitel 1+2+3
Jeg har lavet til og med kap. 4
Har læst hele DPA

 

Positive svar
Eventuel uddybning:
 

Jeg kan altid blive bedre rustet.
Det måtte godt have været mere teori, fx narrativerens betydning
Super relevant
I løbet af undervisningen blev jeg klar over min livshistorie, vendepunkter, empowerment m.m. Men det var
først efter at jeg havde fortalt min egne livshistorie. Så jeg udviklede mig undervejs og blev klogere på meget
undervejs i hele forløbet
Har sågar fortalt min livshistorie til mine kommende arbejdsgivere.
Jeg er blevet bedre til det uden tvivl. Men det kræver stadig øvelse er jeg sikker på.
Jeg fik meet ud af både at lave og fremlægge min egen livshistorie og at høre de andres
Jeg er blevet meget klogere på hvad man ikke skal og hvad man kan sige, jeg skal bruge det meget i andre
sammenhæng og det føler jeg mig rustet til
Jeg føler til en hvis grad at jeg kan bruge min egen livshistorie til at rådgive andre og give dem håb men jeg
føler ikke at vi fik gennemarbejdet det emne helt, da vi havde det på uddannelsen. Synes vi kunne have fået
mere konstruktiv respons på vores livshistorier og måske være blevet udfordret lidt på dem i form af nogle
kritiske spørgsmål. Synes også trådene kunne være samlet bedre, sådan at vi fik snakket om mere konkret
hvordan vi kunne anvende livshistorierne til at hjælpe andre.
Har lært at fortælle min egen livshistorie på en insividuel måde alt afhængig af målgruppen. Før kaldte jeg det
en Elevatortale - men har lært at den skal indeholde mere personlige og private ting igen alt efter målgruppen.
Fantastisk god måde at lære om andres livserfaringer og hvorlangt man kan nå i sin recovery, uanset hvor
håbløst det kan se ud!



•
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30. "Jeg føler mig godt rustet til at 
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Synes det er et spændende værktøj også fordi det er så individuelt og frit hvordan vi ville fremlægge det. Men
at have de tre P'er in mente og ikke overskride min privat grænse og personlige for hvad jeg ville og kan dele.
Men det handler om at skabe et rum til det hvor folk føler sig trygge med at skulle fortælle deres livshistorier.
Det rum havde vi selvom  det er grænseoverskridende at skulle fortælle om sit liv. Men så givende og én af de
ting der står skarpest for mig under hele Peer uddannelsen.

Negative svar
Eventuel uddybning:
 

Har ikke helt forstået hvordan jeg bruger min egen livshsitorie
 

Positive svar
Eventuel uddybning:
 

Ja, så godt rustet man kan være inden man har fået opbygget en egenlig erfaring?
Jeg føler mig nu helt tryg med alle de insatser, der er for at støtte os i vores arbejde så som Peer-Café, Peer-
netværket, støtte hos kollegerne indbyrdes og supervision.
Det vil jeg umiddelbart mene, at jeg er - dog er jeg både spændt og nervøs for hvordan det reelt bliver, at
arbejde som peer-guide, men tænker også samtidigt, at et er helt naturligt, at have det sådan før noget, som
jeg ikke har prøvet før - men jeg glæder mig til at arbejde som peer-guide.
Jeg kan føle mig lidt usikker, men tror mest det er et spørgsmål om at sådan føles det ofte inden man går til
noget nyt.
Jeg føler jeg bliver en god peer-guide
Har følt mig klar i mange år, også før uddannelsen
Jeg er helt sikker på at jeg kan byde ind med at være guide. Hvis bare jeg kan give en håb om at fremtiden
bliver en anden, så er jeg glad. Og bare ved at stå frem og vise at jeg også er psykisk sårbar og stadigvæk ser
ud som andre, håber jeg vil være med til at afstigmatisere og give håb.
Jeg tror jeg skal ud og prøve det før jeg rigtig kan mærke om jeg er rustet til det
Jeg er godt rustet dog håber jeg der er stor opbakning i starten
Jeg har fået indsigt i, at jeg nok hele tiden har kunnet, nu har jeg bare papir på det
Man er vel altid lidt usikker på sig selv, om det man nu gør er rigtigt. Jeg håber eller tænker, at det bare falde
naturligt og man automatisk bruge nogle af de redskaber vi har fået.
At jeg ikke skriver i høj grad, er en afspejlning af at jeg mangler troen på mig selv, altså dårligt selvværd -men
fagligt ved jeg, at jeg kan.
Måske kunne det have været godt at møde en, som havde erfaring med en lignende stilling. Det havde givet en
større ide om hvad der venter i rollen som peer-guide og givet mulighed for at afklare usikkerheder.
Jeg vil gerne søge jobbet som Peer-guide og er godt på vej med at skrive min ansøgning. Er spændt på
resultatet. Vil så gerne kunne bidrage med mine kompetencer i praksis.
svært ikke at havde kollager man ser dagligt
Jeg har stadig svært ved at finde ud af hvad den officielle jobbeskrivelse for peer-guiden er. Vi kan få en helt
masse af vide om hvad det ikke er, men det er svært at få en klar definition af hvad det er.
Mener jeg kunne bidrage og støtte positivt og bruge mig selv og de ting jeg har lært på Peer udd. samt min
livserfaring/baggrund er jeg endnu mere kompetent til at kunne formidle og hjælpe et andet menneske

Negative svar
Eventuel uddybning:
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Positive svar
Eventuel uddybning:
 

Jeg kan nu klarere se min recovery med mere faglige øjne. Vi har fået en fælles referenceramme at tale om
hver vores recovery på, med de nye termer.
Det er jo netop det, som jeg skal afprøve nu som peer-guide.
Som tidligere skrevet føler jeg nærmest at hele holdets levede erfaringer er blvet en del af mine
erfaringskompetencer, så jeg har fået mere end jeg havde ventet!
Skal bare tro på det helt ind i mig selv.
Som jeg selv ville have sagt det!!
Har lært at sætte teori på de ting jeg tidligere godt var klar over men ikke vidste hvad hed fagligt fx
stigmatisering og roller. At jeg har gennemgået uddannelsen har allerede givet mig nogle værktøjer, som jeg
benytter privat. Det er god træning ;-)
Har fået sat ord på og ting i perspektiv og lært nye områder og emner at kende. Og jeg kan meget bedre
formidle og fortælle om og bruge min egen baggrund, i henhold til de ting vi har arbejdet med og været
igennem på uddannelsen.

Negative svar
Eventuel uddybning:
 

Lige nu er jeg i recoveryproces efter bortvisningen

32. Beskriv med dine egne ord, hvad du har fået ud af første del af uddannelsen.      
Jeg har lært nogle fine mennesker og historier at kende. Jeg har været nødt til at reflektere meget over egne
levede erfaringer, været 'tvunget' til at øve mig i at anskue min allerede levede historie mere nuanceret og
med empowerment briller på (positivt ment). Har været meget udfordret ud i det at italesætte egne oplevelser,
perspektiver osv. - meget private oplevelser i et 'fremmed' forum (cadeau til lærere og hold generelt).
Vigtigheden i at 'lytte' med andet end ørerne, at betragte, observere og spørge ind på en anden måde end
(måske) førhen. Være meget mere bevidst om hvor meget af ens - og de andres historier / erfaringer - som
'man' kan bruge med stor relevans i fremadrettede henseender / relationer og ligestillet støtte, ikke mindst. Og
uden tvivl meget mere.
En større bevidsthed om begreberne recovery og empowerment - samt vigtigheden af disse.
Jeg har fået utroligt meget ud af at møde de andre på uddannelsen på mit hold. Vi er meget forskellige som
mennesker og vores livsfortællinger er meget forskellige. Det har givet mig et stort indblik i hvad jeg kan møde
når jeg kommer ud som guide. Det sammenholdt med det teori som vi har gennemgået gør mig rustet til at gå
igang med praktikken.
Jeg har fået muligheden for og arbejde med mig selv igen. Jeg har lært en masse af underviserne og mine
medkursister
Selvtillid, redskaber til at benytte egne erfaringer, mindre selvstigmatisering, selvindsigt
Jeg føler at jeg kan bruge mine erfaringer til at støtte andre på en autentisk måde.
En basisviden omkring hvad det vil sige at være Peer-guide.
Et rammesat perspektiv at arbejde ud fra
God sparring, god undervisning med højt fagligt niveau og venskaber på tværs.
Uddannelse har givet mig meget pga. mødet med de andre.
Jeg er blevet mere bevidst om min egen recoveryprocess, samt har fået erfaring med andres, og dette
sammen med teorien gør at jeg kan understøtte andres process mod det gode liv. Samtidig har viden om
kommunikations måde og niveauer gjort at jeg er blevet bedre til at kommunikere, og viden om sorg og krise
en større forståelse for dem jeg kan møde i arbejdet som peer.
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fået tro på mig selv hvad jeg er hvem jeg er.. uddannelsen har betydet at jeg er mer fri til at kunne hjælpe
andre
Jeg har fået noget faglighed til at være mere konkret i min peer faglighed
En værdifuld indsigt i mig selv og vigtige redskaber til virket som Peer- medarbejder. Uvurderlige redskaber fra
mine medstuderendes livserfaringer og perspektiver! En iver efter at være en del af bevægelsen mod en
givende recovery proces og bevidsthed for andre psykisk sårbare og for hele behandlingssystemet. Muligheden
for at være en del af et fantastisk netværk af ligesindede.
Jeg troede egentlig, jeg var kommet så langt, som jeg kan i min egen recovery - uddannelsen har givet mig
nye indsigter og sat gang i en fornyet proces. Jeg har fået en dybere teoretisk viden, som jeg kan støtte mig
opad i mit arbejde som underviser af personale og som brugerkonsulent i regionen
Inden uddannelsen var jeg gået i stå med min egen recovery. Men nu er der håb og kræfter til at komme
videre
jeg er blevet en bedre udgave af mig selv.  det har været fantastisk at lære nyt, og lærerne har suppleret
hinanden rigtig godt
oplevet et godt fællesskab. har fået stor indsigt
Nye redskaber til at tale med andre, så jeg kan hjælpe dem på en fornuftig måde, og fået muligheden for at gå
ud og få arbejds erfaring.
Nye sociale bekendtskaber   Jeg kan sætte flere ord på min recovery  Og har fået flere redskaber til at
opretteholde gode mønstre for mig.  Jeg er blevet bedre til at kende mine grænser og sætte dem.
Jeg er blevet målrettet i forhold til, hvordan jeg kan bruge min sygdomserfaring i min karriere.
Jeg har fået øjnene op for nogle styrker og ressourcer som jeg ikke har set før. Jeg har fået en masse
redskaber som jeg kan bruge i fremtiden som peer-guide
Empowerment, recovery redskaber, social samvær og frint meget:)
Jeg er blevet mere sikker på, at jeg gerne vil arbejde som peer-guide, og derved støtte et andet menneske
med psykiske vanskeligheder. jeg har mødt nogle fantastiske ligestillede medkursister og undervisere, og jeg
føler det har bragt mig videre i min egen recovery proces, hvilket jeg ikke havde regnet med før uddannelsen.
Personligt en større forståelse og accept af mig og min historie. Peerfagligt har jeg fået en faglighed, noget at
byde ind med på arbejdspladser.
tro mere på mig selv. tør mere sammen med andre
Jeg har lært meget om mig selv og andre. Og om at kunne hjælpe andre og at den hjælp er vigtig for både
peer-guide og borger.
Jeg har fået mere indsigt i hvordan man kan hjælpe et andet menneske
Kender min grænser bedre og fundet nogle reskaber jeg kan bruge på mig selv og som peer
Udvidet min horisont om psykiatri
Insigt i det menneskelige sind og viden om at gebærde sig
Værktøjer til at sætte perspektiv på egne erfaringer, så jeg både kan arbejde med dem og se ud over dem, så
jeg kan se mere objektivt på andres oplevelser.
Jeg har mødt mange utrolig kompetente mennesker, fået stor indsigt i min egen formåen.
Jeg har taget begreberne "Recovery" og "Empowerment" til mig, og de har stor fokus i min egen process, samt
i mit syn på andre mennesker.  Jeg har fundet ud af at mine erfaringer med psykisk sårbarhed, rent faktisk er
en kompetence som jeg kan bruge i mit arbejdsliv - det har givet mere selvtillid på dét punkt.  Jeg er blevet
mindet om nogle gode værktøjer og har fået brugt dem - f.eks hvor vigtigt det er at sætte grænser og passe
på sig selv.  Jeg har lært nogle dejlige mennesker at kende.  Jeg har haft mere ro på, end jeg før har haft
under uddannelse/i job, fordi der blev skabt et "rum" hvor man ikke behøvede at tage en maske på og skjule
hvis man havde en dårlig dag - åbenhed/forståelse har været en stor hjælp på det punkt.
Selvudvikling i stor grad
Sket noget med egen recovery proces, håb om på sigt at arbejde lidt igen, blevet afklaret i forhold hvilke
kompetencer jeg har som psykisk sårbar
Det har givet mig mere tro på min egen recoverry
At lære mig selv at kende mere og at jeg ved jeg vil blive god til at guide
.
Jeg har fået lov til at beskæftige mig med noget jeg brænder for.
Har fået en kæmpe portion selvtillid og erfaret at mine levede erfaringer kan omsættes til noget så positivt som
recovery start for andre psykisk sårbare.  Har indset hvor meget jeg har at byde ind med.
Jeg har lært meget om recovery og håb, og fået flere redskaber til at hjælpe andre. Jeg er kommet i bedre
kontakt med mine egne følelser og nedbrudt tabuer/fordomme
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Jeg har fået langt mere nuanceret indsigt i hvordan man kan bruge og inspirere.
Jeg brænder for at hjælpe andre og med peer-uddannelsen har jeg fået nogle værktøjer, så jeg kan arbejde
med det i fremtiden
Rigtig god og spændende, relevant undervisning. Mange spændende diskusioner. Nye tanker og ideer. Jeg har
udviklet mig og blevet bedre til at turde sige ting. Fået lov at udtrykke tanker, som er blevet taget godt imod.
Fået modspil og udfordring. Lært nogle fantastiske mennesker at kende. Udviklet mig fagligt og personligt.
Det er været okay det meste af tiden ud det har været en stor personlig udvikling for mig
Større indsigt på egen recovery
Jeg har være i en personlig proces som har bragt mig tættere på mig selv og givet mig mere selvtillid. Nogle
gange blev processen vanskeliggjort af de andre på holdet ,  da de ikke altid var støttende og til tider
modarbejdende. Jeg holdt dog af de andre og prøvede at sætte mig ind deres verdener, selvom det ikke altid
var gengældt. Jeg føler at jeg kom et rigtigt langt stykke videre i min verdensforståelse på positiv vis. Til sidst
var det kun mig selv jeg fokuserede på. Måske skulle jeg have gjort det hele vejen og bare have de andre i
baggrunden
Det har både været en selvhjælpsgruppe hvor jeg har lært en masse om mig selv. Og samtidig har det været
en specifik uddannelse hvor jeg helt simpelt har lært at bruge mine erfaringer ude i virkeligheden.
Har fundet ud af at min livsfortælling kan bruges i en recovery proces
Jeg har mødt nogle spændende mennesker med helt andre baggrunde end min egen og lært fra deres
synspunkter og erfaringer, såvel som at have delt mine egne. Jeg har fået indsigt i en helt ny form for
uddannelse og en anden måde at stykke mit fremtidige liv sammen på, som jeg finder spændende og
motiverende - og så har vi bare haft det bedste undervisnings-team.
Jeg har fåe viden om recovery og ligetillet støtte. Det har givet mig nye kompetancer til at arbejde med andre
som står foran at skulle begynde deres egenrecoveryprocess
Jeg er blevet meget mere opmærksom på, hvad recovery er i mit eget liv og forløb. Derudover lægger jeg
mere mærke til, når jeg selv forbedre mig. Jeg har også fundet ud af, hvor meget jeg egentlig allerede har
arbejdet som Peer guide uden at vide det. Flere bekendte har jeg hjulpet med recovery efter psykisk sygdom.
Jeg er blevet klogere på empowerment, som jeg også selv bruger meget i min egen situation.
Jeg har rykket mig meget mere på 3 måneder end jeg har gjort på et år, personligt har jeg lært at sætte
grænser og forstå de processer jeg har gennemgået
Forståelse for hvordan mennesker kommunikerer alt efter hvilke omstændigheder, der har formet dem fra de
var børn. Forståelse for at socialisering fra de primære omsorgspersoner er helt afgørende for hvordan
mennesker som voksne kan indgå i sunde og afbalancerede forhold til andre, og til sig selv. Forståelse for de
mekanismer der går i gang, når mennesker forsøger at kompensere for mangel på fyldestgørende omsorg i
barndommen -  ...undskyld mig, men det felt man skal skrive i her på siden hvor undersøgelsen laves, det er
så lille, at jeg fuldstændig mister overblikket. Jeg kan ikke se hvad jeg har skrevet for bare én linje siden, og
det er åbenbart en stor begrænsning for mig. Jeg mister fuldstændig overblikket.  Kort sagt, så har jeg fået
stor forståelse for hvordan mennesket reagere i mange forskellige situationer, og evnen til at forudse dem,
og/eller behandle situationerne på en måde hvorpå jeg undgår flest mulige komplikationer.
Er blevet bevidst om npgle problematikker, jeg selv har, en som jeg ikke var bevidste om.   Stolthed over at
kunne gennemføre forløbet.
Jeg har aldrig taget en udd. før. Det er jeg så stolt over, at have klaret. Har mødt mange store udfordringer og
jeg har klare dem allesammen. Yay :)
Nye bekendtskaber, nye begraber, viden, selvtillid og selvsikkerhed.
Større indsigt i egen og andres recovery proces - mulighed for reflektion/diskussion af teori sat i relation til
psykisk sårbare - udvidet perspektiv - bedre forberedt til anvendelse af egne erfaringskompetencer
Jeg har fået noget håndgribelig viden omkring hvordan man bedst kan møde andre psykisk sårbare og hjælpe
dem. Derudover har uddannelsen sat gang i nye tanker omkring relevante opmærksomhedspunkter i
forbindelse med at arbejde som peer (og i det hele taget i forhold til at være menneske generelt. Det gælder fx
i forhold til ansvar og grænsesætning, hvor jeg har fåe nye indsigter. Derudover har jeg på et personligt plan
udiklet mig og er blevet mere bevidst om mine egne styrker og svagheder. Derudover har underviserne og
deres undervisningsform inspireret mig. Jeg synes det er har været fremragende at underviserne har været
villige til at bruge sig selv i undervisningen og inddrage personlige erfaringer.
Jeg har i den grad oplevet en større tiltro på, at turde sige højt ude i samfundet, at jeg er psykisk sårbar. Jeg
har fået en fornyet energi til at tro på, at der også er en fremtid for mig indenfor arbejdsmarkedet.  Jeg har
ligeledes haft flere oplevelser, hvor jeg har kunnet se HVOR meget jeg har rykket mig siden jeg blev syg
2.gang. Hvor langt jeg er i min recovery-proces.
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et netværk, konkrete værktøjer
Overordnet set er jeg blevet mere opmærksom på egne grænser. Jeg er blevet mere immun overfor stigma
både fra mig selv og andre.
Jeg har fået en god teoretisk baggrund, jeg har haft et godt forløb i gruppen, der har hjulpet mig til at tage
mine egne erfaringer til mig, og indgået i en lærerig udveksling af erfaringer og meninger med de andre
kursister og lærerne. Jeg føler mig som del af et vigtigt projekt og del af en gruppe/netværk, der er vigtigt for
mig.
Større selvindsigt. Samt viden om og indsigt i hvordan jeg kan hjælpe andre.
Jeg har fået sat teori på praksis, er blevet mere afklaret om hvad min rolle skal være fremover og blevet
bekræftet i, at man godt kan være psykisk sårbar og ressourcestærk på samme tid. Har også fået et nyt og
brugbart netværk. Er blevet nysgerrig på andres udvikling og håber at kunne bidrage til dette fremadrettet som
guide.
En depression og voldsom angst grundet uretmæssig bortvisning.
Jeg har fået en viden om hvordan jeg kan bruge mit eget lange forløb til gavn for andre! Det har givet min en
lyst til og mulighed for at komme på den anden siden af det etablerede system. Føler efter forløbet at jeg er
godt rustet. Har lært at se udover diagnoser og bruge mine egne værdier om det hele menneske på en ny
måde! tror på at jeg jeg i fremtiden kan være med til at bruge mine faglige kompetencer på en ny og
berigende måde som peer eller peerunderviser (måske mest det sidste).
klogere på mig selv. jeg er i stand til at omlægge mine erfaringer til nytte for andre
Jeg har lært meget om andre, men mest om mig selv. Jeg er vokset både fagligt og personligt. Og er en del
mere selvsikker.
Jeg har fundet ud af at de erfaringer jeg har med psykisk sårbarhed ikke kun dårlige. De kan også vendes til
noget rigtig positivt, hvis de anvendes rigtigt, og det har betydet meget for mig personligt.
-
En skarphed omkring min baggrund/historier og hvordan jeg kan bruge den og bidrage til at hjælpe andre.
Lært nye metoder og teknikker at kende samt brugbare praktiske erfaringer i fx gruppearbejdet og gode
diskussioner med holdet og underviserne. Det har været så givende, intenst, nytænkende, udfordrende og
indsigtsfuldt.

33. Hvad er din vigtigste anbefaling til projektet ift. peer-uddannelsen fremadrettet?
 
 

Please, lad os alle bevare håbet. Få fat i de rigtige mennesker, så kommuner, regioner og virksomheder får
øjnene op mulighederne. Det skal ikke kun være håb, det skal blive en realitet, at personer med levede
erfaringer og med peer udd. i baghånden reelt kan bruges - også i lønnet forstand. Arbejdet som guide bærer
sikkert en stor del af lønnen i sig selv ja, men respekten herom kunne samtidig (måske) højnes (også blandt
fagprof) hvis en reel løn kom på tale. Der må være så mange steder, hvor dette kunne være relevant og kunne
gøre en stor forskel. Dog har en lille også ret indenfor dette felt.
At få alle datoer på plads fra starten! Og at lægge optagelsessamtaler meget tidligere (vigtigt i forhold til det
faktum, at nogle er i job, når de skal planlægge deltagelse i uddannelsen).
Jeg synes det er vigtigt man højner det faglige niveau.
Alle burde have en Peer uddannelse. Det vil give en grundlæggende forståelse mennesker imellem.
Mere konkret arbejde med Den Personlige Arbejdsbog, flere øvelser i praksis
Længere uddannelse og lønnet praktik
At der er en mere tydelig rød tråd i undervisningen, og mere tydelig fokus på hvad fremgangsmåden med en
borger vil være.
At få nogle undervisere, der forstår at undervise i øjenhøjde på et højere niveau og i samspil med den enkeltes
placering i recoveryprocessen
Mere undervisnigstyret  Mere opmærksomhed på lektie gennemgange   Mindre tomsnak   Mere faglige fremfor
egne historier
Måske skære ned på mængden af slides. Der er mange, hvor der står rigtig meget tekst. Måske er ønsket om
at videregive så meget information for ambitiøst? Vi var forberedt på hjemmearbejde allerede fra
optagelsessamtalen, så det ville måske være ok at bruge det mere. Så teorierne kunne læses hjemme og give
plads til uddybninger og diskussioner på holdet.
At få det udbredt og anderkendt og få skabt lønnede stillinger så peers i højere grad føler sig anderkendt for
deres kompetencer. Evt er lidt længere forløb med mere teori.
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lidt mere tid, måske gøre uddannelsen længere ihvertfald skolegangen
At lave mindre frivillig pladser og mere betalt og mindre dem og os med peer faglighed og fagpersonale
Mere tid på uddannelsen!
I er nødt til at udvide kurset, så der bliver rum til at runde refleksion af. Jeg vil foreslå flere samtaler med
underviserne undervejs pga. de personlige processer, uddannelsen sætter i gang
Uddannelsen skal være ca. 20 uger med det samme indhold
Mere gruppearbejde
lønnet arbejde
sæt mere tid af. Det der er er godt men tidspresset.
Mere fastlagt struktur der giver gennemsigtighed for de studerende.  Tilknytning af fagpersoner fra psykiatrien.
Mødet med andre ligesindede! Det er et meget værdifuldt netværk. Før havde jeg ikke så mange i min
bekendtskabskreds med psykiatrisk baggrund.
Sammenholdet i gruppen er utrolig vigtigt. Jeg har ihvertfald fået enormt meget ud af mit forhold til de andre
kursister
At Peer uddannelsen integrerer praktikken (har hørt at det en fast del nu:) at der er inkluderet mindst et
virksomheds besøg hvor der er ansat Peermedarbejder(e) og at der er er mulighed for at videreuddanne sig
indenfor at være Peer Guide eller Peer underviser. for at få flere kompetencer og mere seriøsitet til at kunne
vise andre aktører/virksomheder og psykiatrien.
At uddannelsesforløbet skal være af længere varighed.
Udvid! Og gør synlig, fx facebook-opslag. Det var svært at finde opslaget om optag til peeruddanneselen
bliv ved
Det er en fed uddannelse og jeg er utrolig glad for at have taget den. En rigtig god ide med det projekt
At I vælger deltagerne med omhu, så man ikke får nogle deltagere der faktisk har det for skidt til at blive peer-
guide. Og så man rent faktisk får uddannet nogle, der er i stand til at arbejde som peer-guide. Efter min
mening er man ikke i stand til at arbejde som peer-guide, hvis man ikke kan holde til at høre om borgernes
problemer, så er man altså for følsom.
Forsæt som i gør nu
Du bliver rustet til at hjælpe andre psykisk sårbar med din egen erfaringer
Forsæt med det gode arbejde
Bliv ved med at eksperimentere for at gøre det frisk for underviserne. Der vil altid være omstændigheder der
ikke kan kontrolleres, fx sygdom, så det er godt at være klar til at ændre på ting, fx rækkefølge af de
forskellige elementer o.l.
Fortsat som hidtil og brug alle i lærings rummet, til at dele deres viden/ kompetance
Kunne godt ønske mig et lidt længere forløb - især med henblik på at skulle underivse. Jeg synes at 2 ugers
"overbygning" for at kunne undervise, var for lidt.
At forlænge tiden ift undervisningsdelen -uden at tage tid fra den anden del
Fortsæt det gode arbejde ?
Fortsætte som det er
Håber om det forsætter og der kommer mere til
.
Mere tid til at gå i dybden.
Det må og skal fortsætte, og I bør benytte jer mere af tidligere elever til at komme på gæstevisit og komme
med input efter et par peerforløb med borgere.  At I kæmper for at det skal fortsætte og at der engang
kommer en kandidat uddannelse. Samt kæmpe for at der kan komme lønnede stillinger.
Mere praktisk erfaring, evt nogle øvelser, der laves som hjemarbejde
Jeg synes i er kommet langt med undervisningen, men  der er måske lidt for lidt tid til øvelserne.
Der er brug for mere tid, jeg synes at uddannelsen har været noget tidspresset
Bliv ved med det gode arbejde. Arbejd fortsat på flere jobs til peerundervisere, peers på hospitaler og i
socialpsykiatrien.
Jeg vil helt klart anbefale at undervisnings delen kommer til at ligge på et senere tidspunkt
Opfølgning af spilleregler for hele holdet
Betal nu folk for hvad de laver. Lav flere kurser for at opkvalificere peerarbejderne. Lav et niveau på udd. så
der bliver mere at rive i. Mere ansvar på delatgerne. Det er ligestillet Støtte, men  ingen ligestillet
undervisning. Hvis vi går ud fra at alle har levede erfanringer, hvorfor er der kun to som underviser?
Hvis det er muligt skal der simpelthen afsættes mere tid til uddannelsen. Det behøver ikke være meget, men
bare lidt.
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Mere tid på den personlige arbejdsbog
Mere tid og en mere stabil udmelding iht. overbygningen, samt evt. møde med "den virkelige verden" hvor
peers arbejder.
At uddannelsen gøres længere og mere dybdegående. Vi er en ny type medarbejdere i psykiatrien blandt andet
og kurset er for kort
Ønsker flere "gulvøvelser" samt blanding af praktik og undervisning. Dvs. at når vi er startet med at
samarbejde med borgeren, så have et par undervisningsdage ved siden af til opfølgning.
Jeg kan ikke komme på noget lige nu
Krisehåndtering. Der er jo lidt i DPA´en, men jeg villle gerne have taget det op som et emne.
Så præciseret, hvad sen enkelte uddannelser ender ud med.
Tænker det vil være fint, at arbejde på, at skrive "projektets egen DPA".
Jeg tror det viil give meget hvis at man kan mærke stukturen - når "pilot projekt" symptomerne forsvinder.
-overvej om der skal oprettes et eftermiddag/aftenhold   -cases så der er mulighed for konkrete eksempler at
tale ud fra  - oplæg fra en peer  -gruppe/2+2 refleksioner/opgaver som giver mulighed for at alle kommer
mere på banen  - praktiske øvelser
At det kunne være godt at kommunikere bedre om relationen mellem de forskellige dele på uddannelsen og
give deltagerne en større bevidsthed om forløbets interne sammenhæng og rationale for de forskellige dele.
Derudover kunne cases eller besøg af en peer-medarbejder i løbet af forløbet være godt.
Tiden er for komprimeret.    At der er hjælp/støtte at hente for de kursister der evt rammes under livshistorie-
emnet. Der bør være et tilbud om supervision hvis dette bliver aktuelt.
?
Teori omkring identitet ifm livshistorier, herunder afgrænsning.
Fasthold ideen om et fast lærerpar, en almindelig og en peer-underviser. Inddrag evt. nogle cases i
undervisningen.Lav evt nogle fælles arrangementer for uddannede og kommmende kursister på de enkelte
undervisningssteder
At jeg får mulighed for at hjælpe/støtte et andet menneske som står i en ekstrem sårbar situation. For har
manglet det selv da jeg stod i en situation hvor jeg var meget syg, der kunne det have været en kæmpe hjælp
for mig og måske en hurtigere recovery proces for mig.
Lidt mere tid til gruppearbejde. Ny kronologi om temaer fx kommunikation og livshistorier tidligere i forløbet.
Måske en kort elavatortale til at starte med for man er meget interesseret i hvem det er de andre på holdet er.
Mindfullnes er en god opstart på en "skoledag". Flere detaljer på plads så man ikke skal spørge forgæves.
Usikkerhed elimineres. Løbende evalueringer skal begrænses. Det tog for megen tid hver gang. Manglende
supervision til de kursusdeltagere, der får det svært efter livshistorie-fortælling. Måske udlevere en mappe med
kursets kronologi til at skabe overblik over pensum.
Elevernes retssikkerhed i forhold til underviserne og uddannelsesinstitutionen skal styrkes.
Super projekt og forløb, som kan tilrettes hen af vejen, når man har mere erfaring! Vigtigt at følge hverdan
respekten for peers udvikler sig og tilpasse uddannelsen, så den bliver på et niveau, hvor det bliver en succes
at bruge peers kompetencer! Men tror det er af stor vigtighed at vi kommer længere i vores process end til at
tænke og føle men virkelig evner at komme op i et mega perspektiv sammen med de fagproffesionelle.
at man er mere klar på hvem man godkender til at deltage i undervisningen og at deltager gøres klar fra start
hvilke forventer der er evt. i form af mødepligt og forventninger til personen en skifteligt aftale
Mere struktur, men det kommer af sig selv, når det ikke længere er første hold. Behold Daniel og Christina som
undervisere!
At få noget mere styr på kronologien i det hele taget. Hvad kommer hvornår i uddannelsen og hvorfor. Giver
det mening at den ene teori bliver præsenteret før den anden eller er det bedre omvendt.
Mere struktur, mere dialog, arbejdsgrupper og øvelser og færre slides
Jeg forstår desværre ikke spørgsmålet ...

34. Andre kommentarer (ris/ros)?
 

Jobs. Og tak for at have fået muligheden - alle mennesker mødt under forløbet (for kort) har været givende på
den ene eller anden måde. Lad ikke dette glide ud i sandet efter projektets stop i 2018 - det er simpelthen for
ærgerligt. Tak :)
Ville meget gerne have mere afklaring i forhold til praktikdelen på nuværende tidspunkt
En dejlig rejse. Vi har alle udviklet os som hold. Tror på sigt at det har givet nye venskaber
Sidste gruppearbejde omkring de forskellige emner fungerer ikke. Hvis der ikke er tid, giver det mere mening
at snakke om andre relevante emner som fylder på holdet
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Tak for muligheden for at mit liv med al min angst og ocd kan komme til at give mening med en fremtid som
Peer guide mentor støtte. God jul
Skolen ligget centralt og rammerne for undervisning er gode. Rigtig god stemning blandt de øvrige
medarbejdere. Jeg oplevede bl.a klaverspil i køkkenet ?
Tusind tak for den gave forløb har været, jeg er dybt taknemmelig!
Fedt koncept. Tak for at give mig muligheden
Stor ros til Daniel og Inge som skabte et trygt rum med plads til alvor og humor
At gennemgå det lærte via repetition kunne der godt være mere af, men så skal uddannelsen forlænges
er imponeret over undervisere kunne nå så meget på kort tid
Skide godt at det er kommet frem, mere reklame for det, og få evt flere overbygninger på.
Måske kan det være en ide at indbygge et segment i uddannelsen hvor hele holdet fortæller andre
aktører/virksomheder/psykiatrien(regionerne hvad de personligt og fagligt har fået ud af uddannelsen. For
netop at sprede seriøsiteten omkring vigtigheden i at få etableret Peer uddannelsen fast i Danmark?
Fantastisk at der nu er et projekt, hvor man kan bruge sin brugerbaggrund til at hjælpe andre, og at det
samtidig udelukkende er mennesker med brugerbaggrund, der kan blive optaget på uddannelsen.
Ros til de to undervisere på peeruddannelsen
meget fin afslutning med bevisoverrækkelse og håndtryk og mad. dejligt at det er prioriteret højt så man føler
sig noget værd og at ens arbejde er værdsat
Den måtte godt have været lidt længere men generelt er jeg meget glad for jeg valgte den uddannelse og at
den uddannelse valgte mig.
Rigtig gode lærer
Fantastisk læreteam!
Pas
Det har været et godt forløb og et dejligt hold. Jeg glæder mig til at komme ud og bruge det!
Super kan kun anbefales
Super godt initiativ at lave uddannelsen!   Det kunne være fedt at få lavet uddannelsen større/længere og også
få gjort alle i hele landet opmærksomme på at den findes.  Vi skal som peer-guider og peer-undervisere bl.a.
symbolisere håb - og er der noget der kan give håb, er det da at vide at man kan bruge hele sit liv (med
psykisk sårbarhed) som en erfaringskompetence, og dermed kunne hjælpe/undervise andre og måske endda
kunne leve af det!
Det har været positivt livsændrende for mig!
Det har været en god og lærerig proces
Det har Været godt men ærgerligt at der var sygemelding fra med underviser
.
Tak for en rigtig god uddannelse, og en god modtagelse.  HUSK at rose Daniel, Bimbo og Inge for deres
kæmpe arbejde.  Jeg holder meget af de mennesker, og ser op til dem.
Underviserne og medarbejderne omkring projektet har været fantastisk imødekommende.
God undervisning i de forskellige teamaer, men alt i alt, kunne jeg godt savne lidt mere tid. Jeg fik enormt
meget u af hver undervisning men sad altid med en følelse af at jeg havde lyst til at blive og færdigegøre de
mener vi havde startet.
Generelt synes jeg det har været en rigtig god uddannelse, med gode undervisere og søde medstuderende
Alt i alt en god udd. Jeg mener at der er brug for flere ressourcer på det menneskelige plan og mere dynamisk
undervisning. Det var Powerpoints og slides som var virkelig kedelige, altså ikke indholdet, men fremvisningen.
Dagene fulgte næsten altid den samme model. Vi kunne ha læst slidesene derhjemme og i stedet brugt timen
til diskussion og erfaringsdeling. Men måske var vores hold for passivt.
Super søde undervisere, der virkelig har overskud til både undervisning og til at være støtter hvis noget er
svært. De har skabt et trygt og hyggeligt rum, hvor man føler sig hjemme.
Ros til projektet. det er et fantastisk tiltag, et tilbud jeg gerne selv ville have haft.
Pga spillereglerne var det et rigtigt dejligt rum at være i. Trygt og rart. Dejligt at det ikke er lærere med kun
teoretisk viden, men undervisere med erfaringskompetence .  Jeg lærer bedst ved praktiske øvelser, fordi jeg
har svært ved at koncentrere mig i for lang tid om teori. Så det er nok det eneste ris jeg har, men det er reelt
kun ud fra egne behov. For mig har dette, samtidig med selve Peer uddannelsen, været det bedste
selvudviklingskursus samt indsigt i, hvem jeg er og at jeg er god nok. Jeg føler mig klar til at blive Peer guide.
Rigtig godt og spændende forløb....og fantastiske undervisere.
På de her tre måneder har jeg flyttet mig længere end jeg har gjort på et år ude i ´den almidelige verden´. At
være i et fællesskab hvor det er ´lovligt´ at være sårbar, det har givet mig en følelse af at være accepteret
som jeg er -jeg har ikke mødt lige andre steder. Det har været en stor, stor gevinst for mig at deltage, både
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rent fagligt, men også rent personligt. Jeg har uendelig meget godt at sige om denne uddannelse. Mange tak
for muligheden for at deltage.
Har været spændende og lærerigt. Både fagligt og personligt!
1. Dette er et virkelig vigtigt projekt.  2. Anne og Jens udgør et virkelig godt makkerpar. :) Tak til dem.
Jeg er meget taknemmelig for at have fået muligheden.
Generelt har uddannelsen været super, og jeg er meget glad og taknemmelig for at have deltaget.
Det vil være en rigtig god ide at anføre timeantal i de kommende opslag til udd. Idet det er på så lavt et lønnet
timeantal, er det næsten kun mpersoner enten på flex-jobs eller pension der kan varetage disse. Eller personer
med så stort overskud at disse kan varetage ordinært arbejde og Peer-underviser sideløbende.
gode undervisere
Jeg synes den røde tråd mangler fra gang til gang. Der er ikke den store sammenhæng. Det bliver lidt
sporadisk og tilfældigt hvad vi kommer igennem. Dog synes jeg at det samskabende element er meget fedt.
Jeg har været glad for at deltage i kurset og fundet det givende både personligt i min recovery proces, og med
hensyn til at erhverve færdigheder, jeg håber at komme til at bruge fremover som en del af projektet.
Jeg synes at ændringen omkring den del med løn som fra start blev formidlet som 50/50 til undervisere og
Peer-guide er håndteret på en meget dårlig måde og skabte på holdet megen og unødig frustration.jeg synes
begrundelsen for at peer-guider ikke skal have løn er, at så er der ikke penge mellem dem og deres borger.
Det synes jeg er for slapt at sige det. For når jeg kommer ud og skal i gang, så kan jeg godt føle hvad er jeg
egentlig værd i det her?? Og hvordan vil jeg blive set på af de "profesionelle" når jeg bare kommer som
frivillig?? jeg synes det er ærgerligt at der ikke er en fælles betegnelse, hos de profesionelle, hvilket har
medført at vi bliver omtalt som patienter der kommer og taler med de and patienter, og det kommer fra en
professionel fra psykiatrien, hvilket udfordre et samarbejde med dem i fremtiden.
Se punkt 33.
Uddannelsen er en god idé, men den kræver undervisere der rummer både empati og situationsfornemmelse.
Super projekt og vildt spændende at være en del af! Har virkelig fået lysten til at gøre en forskel og udvikle
brugen af peers og hvordan vi kan være med til at anskue psykiatrien fra nye vinkler. Daniel og Christina har
være enestående. Tak for et fantastisk projekt og et berigede forløb.
at spørgeskemaerne kommentar felt bliver større og at der kommer en skiftelig tilbagemelding fra Mette om
hendes vurdering af skemaet
Tak for den her oplevelse, og for at hjælpe med at vende de ting, jeg har været igennem til noget positivt.
Stor ros til Daniel og Christina. De har været meget engagerede igennem hele forløbet. Jeg er meget
imponeret af deres store viden og evne til at dele ud af den.
Håber på en udvikling med Peer, således at flere kan blive ansat enten som guides eller undervisere.   Da det
er en fantastisk uddannelse pga brugerbaggrunde og de ting vi har gennemgået/lært og afprøvet/diskuteret
mm:-)   Hils Anne og Jens, de er mega seje ;-)

Hvilket hold går du på?
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