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Peer-støtte
- når erfaringer 
  gør en forskel!
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RECOVERY OG HÅB 

LIGESTILLET STØTTE -EN VEJ TIL RECOVERY 

’Ligestillet støtte’ er det danske udtryk for ’peer-støtte’. 
Peer-støtte defineres som;
 
”Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted 
mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles 
erfaringer i livet. I denne sammenhæng erfaringer med 
psykiske vanskeligheder, med livet som bruger af de 
offentlige tilbud og ikke mindst med recovery”. 

Kilde: Socialstyrelsen

LIGESTILLET STØTTE 
– HVAD ER DET?

www.peermidt.dk
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Recovery betyder ”at komme sig” efter en psy-
kisk lidelse. Recovery handler om at opbygge et 
meningsfuldt og tilfredsstillende liv, defineret 
af den pågældende person selv. Håb er centralt 
for recovery. Og håbet kan forstærkes gennem 
indblik i, hvordan andre har fundet en vej frem.

RECOVERY OG HÅB 

LIGESTILLET STØTTE -EN VEJ TIL RECOVERY 

www.peermidt.dk

JEG HAR FÅET BEDRE INDSIGT I MIN EGEN 
RECOVERY-PROCES . OG HVOR ER DET FAN-
TASTISK AT BLIVE MØDT SOM LIGEVÆRDIG 
KURSIST OG IKKE SOM HVERKEN KLIENT 
ELLER PATIENT.

 KURSIST PÅ RECOVERY-SKOLEN

”
”
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TO MODELLER FOR PEER-STØTTE 
Et partnerskab mellem Randers, Aarhus og Viborg kommuner samt 
Region Midtjylland og SIND Pårørenderådgivning udvikler og afprøver 
fra 2015 til 2018 to modeller for ’peer-støtte’.

PEER-GUIDE MODELLEN

EN PEER-GUIDE MODEL,
hvor borgere kan få tilbudt en ’peer-guide’, der kan hjæl-
pe med at lette overgangen til hverdagslivet efter et be-
handlingsforløb eller en indlæggelse.

RECOVERY-SKOLER, 
hvor borgere med psykisk sårbarhed, pårørende og med-
arbejdere kan få ny viden og berige hinanden med forskel-
lige perspektiver på psykisk sårbarhed og recovery.

NIELS ANDERS POULSEN
Leder af SIND Pårørenderådgivning

I SIND oplever vi, at der tilføres en 
merværdi ved inddragelse af tidligere 
(psykiatri)-brugeres erfaringer.

Det giver mennesker med psykiske 
lidelser et håb og et afsæt til foran-
dring, som ellers kan være svær at 
finde.
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TO MODELLER FOR PEER-STØTTE PEER-GUIDE MODELLEN
Mange borgere kan opleve tiden efter behandlingsforløb som vanskelig 
og kaotisk. Den nødvendige hjælp og støtte til at finde fodfæste og få 
etableret et meningsfuldt hverdagsliv er ikke altid tilgængelig. I dette 
projekt giver vi derfor borgere, der udskrives fra regionspsykiatrien, 
mulighed for at få en peer-guide. En peer-guide kan støtte borgeren i 
dennes recovery-proces og derved i overgangen tilbage til hverdagslivet.

Peer-guidens opgave er at støtte borgeren i at komme sig, herunder at 
være ”katalysator” for håb og tro på fremtiden. Med afsæt i peer-gui-
dens egne erfaringer med psykiske vanskeligheder mødes peer-guide og 
borger og taler om erfaringer med at komme sig. Peer-guidens baggrund 
skal give borgeren mulighed for at spejle sig i et menneske, som selv er 
kommet videre efter psykisk sårbarhed.

En peer-guide arbejder frivilligt og er forankret hos SIND Pårørenderåd-
givning. Alle peer-guider har gennemført projektets peer-uddannelse på 
12 uger. Læs mere på www.peermidt.dk. 

I første omgang er tilbuddet om en peer-guide afgrænset til nogle få 
afdelinger i regionspsykiatrien. Er du interesseret i at høre mere, så 
henvend dig til en af tovholderne fra regionen eller fra SIND Pårørende-
rådgivning.

SOM PEER-GUIDE ER JEG HVERKEN TERAPEUT ELLER EKSPERT. MEN JEG 
KAN BRUGE MIG SELV OG DELE MINE ERFARINGER MED ANDRE. JEG HAR 
OPLEVET, AT DET FAKTISK KAN INSPIRERE OG  GIVE DEN ANDEN EN TRO 
PÅ FREMTIDEN.  

CITAT: PEER-GUIDE””
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RECOVERY-SKOLER 
I både Viborg, Aarhus og Randers er Projekt Ligestillet Støtte i gang med at 
etablere recovery-skoler. Skolerne udvikler og tilbyder kurser og læringsfor-
løb henvendt til både borgere med psykisk sårbarhed, pårørende/netværk, 
fagpersoner og alle andre, der interesserer sig for recovery. Der er tale om 
’fælles skolebænk’ og ligeværdig deltagelse på kurserne. Erfaringer viser, at 
det skaber nye perspektiver og stor værdi for deltagerne.

Skolerne baserer sig på recovery-værdier samt en række centrale principper 
(fx co-produktion/samskabelse). Skolerne er inspireret af Recovery-colleges i 
England og Recovery Learning Centres i USA, hvor man gennem en årrække 
har undervist på denne måde med dokumenteret effekt.

Al undervisning i recovery-skolerne bliver udviklet og gennemført af mindst 
to undervisere – én med erfaringskompetence (peer-underviser) og en fag-
professionel underviser. De to indgår med ligeværdigt ansvar for undervisnin-
gen. Målet er at lave undervisning, der er relevant og vedkommende for alle 
deltagere – og som bringer forskellige perspektiver i spil.

I recovery-skolerne ligestilles den professionelle viden og de levede erfa-
ringer. På den måde skabes der rum for ligeværdig erfaringsudveksling og 
gensidig læring.
 
Du kan finde skolernes kursuskataloger på www.peermidt.dk

” DER VAR ET HØJT FAGLIGT NIVEAU OG EN GOD 
VEKSELVIRKNING MED DE ANDRE DELTAGERE. ” KURSIST PÅ RECOVERY-SKOLEN

www.peermidt.dk
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RECOVERY-SKOLER ”
HVORFOR DELTAGE?

”JEG HAR FÅET NEDBRUDT NOGLE 
FORDOMME OG LÆRT AT SÆTTE 
MIG SELV I SPIL SOM MENNESKE 
OG IKKE KUN SOM FAGPERSON.”

KURSIST 
PÅ RECOVERY-SKOLEN

www.peermidt.dk

Viden om ’recovery’ som perspektiv på psykisk sygdom

Mulighed for at arbejde med dig selv som menneske 
fx ift. værdier, livssyn, sorgprocesser, ensomhed, dit 
netværk osv.

Mulighed for bedre at forstå, hvordan andre har det 
og ser på tingene

Nye redskaber til fx bedre at kunne kommunikere med 
andre mennesker, gå til møder, tackle hverdagen, plan-
lægge din tid mv.

KORT SAGT 
- MULIGHED FOR LÆRING I NYT PERSPEKTIV!

Uanset om du selv har erfaring med psykisk sygdom, er 
medarbejder eller pårørende, kan du ved at deltage få:
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Projektleder 
Mette Okkels: 4185 4776
meoh@aarhus.dk 

SIND Pårørenderådgivning
Jens Lundgaard Thomsen: 6169 8694

Recovery-skolen – Randers
Eva Simonsen: 2383 8778

Recovery-skolen – Viborg
Anne Bruhn-Houen: 8787 7101

Recovery-skolen – Aarhus 
Anne Thøgersen: 2920 8925

Region Midt – Aarhus 
Lone Buch: 2964 5842

Region Midt - Randers 
Anette Würtz: 7847 5410

Region Midt - Viborg
Anne Aarup Søe: 7847 4124

WWW.PEERMIDT.DK

KONTAKT
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