
Peer-støtte
og 

 peer-jobs 
 

Inspiration til
arbejdspladser

 

En peer-medarbejder er en medarbejder, der har levede
erfaringer med psykisk sårbarhed og recovery, og som
anvender disse erfaringer aktivt til gavn for andre. 

  
Peer-medarbejderen anvender sin erfaringskompetence
åbent og intentionelt til f.eks. at hjælpe og støtte andre
mennesker, i deres recovery-proces. 

 

HVAD ER EN PEER-MEDARBEJDER
 

HVORFOR ANSÆTTE?
 

PEER-
STØTTE

 
EN DEFINITION

 

"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 samt
med livet som bruger af
de offentlige tilbud og
med recovery.”

  
Socialstyrelsen 2014

 

Peer-medarbejdere kan varetage
mange forskellige opgaver og
funktioner – altid med recovery-
værdierne som bærende element. 

  
Forskningen viser, at peer-støtte
har en lang række positive effekter
- både for de borgere der
modtager 1:1 peer-støtte - og for
de organisationer, der ansætter
peer-medarbejdere.

  
Mest centralt er evnen til at 

 skabe håb og tro på fremtiden.
 

H Å B
 



PEER-KOMPETENCER OG FUNKTIONER
 

Peer-medarbejderen ansættes på baggrund af sin peer-
faglighed (erfaringskompetencen). Peer-fagligheden kan
være i forgrunden, hvor peer-medarbejderen løser opgaver,
der forudsætter peer-kompetencer, eller mere i baggrunden,
hvor peer-fagligheden er en supplerende kompetence til
medarbejderens øvrige kompetencer. 

  
Peer-medarbejdere kan have mange forskellige funktioner på
arbejdsmarkedet (DEFACTUM, 2017), eksempelvis: 

 
Samvær og aktiviteter – f.eks. på bosteder, modtagelser, ambulatorier og
psykiatriske sengeafsnit

 Individuel peer-støtte – f.eks. som guide, mentor eller vejleder
 Brobygning for psykisk sårbare borgere – f.eks. til arbejdsmarkedet eller mellem

regional og kommunal psykiatri
 Arbejde med recovery-orientering i systemer og organisationer – f.eks. som ansat

på ledelsesgange eller i administrative 
afdelinger

 Konsulentfunktioner, HR-funktioner, rådgivning og foredrag – f.eks. i offentlige
og private stabsfunktioner, socialøkonomiske virksomheder, konsulentvirksomheder
eller som selvstændig

 Undervisning – f.eks. på Recovery-skoler eller i psykoedukationstilbud
 Deltager i fremskudt rådgivnings- og vejledningsteam

 

fortæller
 

Arbejdsgivere
 

”At have en medarbejder med brugererfaring ansat,
der har levede erfaringer med psykisk sårbarhed,
og som anvender disse erfaringer aktivt til gavn for
andre, er en gave for organisationen. Konkret har
det fremmet den recovery-orienterede tilgang.” 

  
Linda Engelbreth, Leder Socialpsykiatrisk Center
Syd, Ikast-Brande Kommune

 ”At have peer-medarbejdere i organisation
giver nye indsigter og synsvinkler. Vi får
mulighed for at reflektere over vores egen
faglighed og værdier i tilgangen til borgerne.”

  
Helle Horn, Centerchef, Aarhus Kommune

 

"EN GAVE FOR ORGANISATIONEN"
 



Øget trivsel, herunder styrkelse af
sociale netværk

 

EFFEKTER FOR BORGERNE
 

Reduktion i indlæggelsesgrad og
varighed

 

Øget oplevelse af håb og kontrol over
eget liv

 

Oplevelse af tilhørsforhold til
lokalsamfundet

 

Reduktion af misbrug
 

KILDE: SOCIALSTYRELSEN 2016
 

EN BOGER
OM SIT
GUIDE-
FORLØB

 

“Det har været rigtig
godt at blive inspireret
af peer-guidens egen
historie, og at peer-
guiden er en ligesindet,
der kan rumme og
forstå en.“

 citat
 

94%
 

EN ANDEN
BORGER 

 SUPPLERER
 oplever at de har det bedre

EFTER forløbet med en peer-

guide end de havde FØR.
 

”Jeg har mødt stor
omsorg og
forståelse. De
mange snakke og
gåture var
forfriskende og fik
mig til at gøre lidt
mere uge for uge.”

 

citat
 

PEER-GUIDER
 

er en type af peer-
medarbejdere, som

yder 1:1 støtte til
psykisk sårbare

borgere
 



KVALIFIKATIONER OG ANSÆTTELSE
 

Mange peer-medarbejdere har taget en peer-uddannelse, hvor de
lærer, hvordan deres levede erfaringer kan anvendes som en vigtig
kompetence på en arbejdsplads og i mødet med psykisk sårbare
borgere. Men derudover er peer-medarbejdere vidt forskellige hvad
angår yderligere uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. 

  
 
 
 
 
 
Peer-medarbejderne er meget opmærksomme på, at de bringer en
ny faglighed i spil. Det er en opgave, som, de ved tager tid, og som
de også ved er unik. De er derfor meget opmærksomme på at
bringe deres perspektiver i spil i en tværfaglig
medarbejdergruppe.  

  
Der gælder de samme overvejelser som for andre faggrupper ift.
peer-medarbejderens ansættelsesforhold. Ligeledes er det i
jobstarten vigtigt at afklare peer-medarbejderens rolle og gensidige
forventninger. Dette kan med fordel gøres med udgangspunkt i
redskabet 'peer worker role star', som kan findes under 'Til
arbejdspladser' på www.peermidt.dk. 

  
 

Klik på ikonet til
højre for at se en
film om peer-
uddannelsen:

 

“Før jeg mødte min støtte, havde jeg mistet
enhver kontrol over mit liv. De faste aftaler
og tilbagevendende samtaleemner
har bidraget til at jeg kunne holde mig selv
fast - som en rød tråd gennem
sygdommen”

 Borger efter støtte fra peer-guide 
 

"For alle dem, som skal igennem det, jeg
har været igennem, håber jeg inderligt, at
tilbuddet om en peer-guide vil fortsætte.
Min peer har lagt øre til en lang række
tanker ingen andre har hørt, fordi det
enten var for frygteligt at dele dem med
venner og familie, eller fordi tiden hos en
professionel ikke var nok til at åbne op for
disse emner."

 Borger efter støtte fra peer-guide
 

VÆRDIFULDT
UDBYTTE FOR

BORGERNE
 

https://www.youtube.com/watch?v=A9rpZ4KsxkM


Birte
juul

 

15t/ugen
 

Peer-underviser på 
 Recovery-skole

 

INSPIRATION  -  EKSEMPLER PÅ PEER-JOBS
 

”Peer-medarbejdere kan bidrage med et
særligt engagement, som er godt for
patienterne. Deres levede erfaringer har stor
betydning for ligeværdigheden i dialogen, og
det er værdifuldt for patienterne at have et
andet fortroligt rum.

  
"Susanne Bissenbacker,
Oversygeplejerske afd. Q, Region
Midtjylland

 

”Tværfaglige teams bestående af 
mestringsvejledere, socialrådgivere og
peer-medarbejdere møder nu
borgeren i en fremskudt rådgivning.
Det at have en ’spejlingsperson’ og
rollemodel opleves af borgeren som en
stor værdi, og er med til at give håb for
den enkeltes fremtid”.

  
Lene Bruhn Christensen,
Afdelingsleder, Psykiatriens Hus,
Randers

 

ARBEJDSGIVERE

 fortæller

 

Rikke
østrup

 

3t/ugen pr. guide-
forløb

 

Peer-guide
 

Jens
øland

 

20t/ugen
 

Peer-medarbejder på
psykiatrisk hospital

 

Kerneopgave: 
 
Støtte- og relations-
arbejde i forhold til
patienter og af og til
også pårørende

 

Kerneopgave:
  

1:1 støtte for borgere
der er i psykiatrisk
behandling eller nyligt
udskrevet 

 

Lise
Doktor

 

24t/ugen
 

Peer-medarbejder i
psykiatrisk ambulatorium

 

Kerneopgave:
  

Udvikling af kurser og
undervisning i ’co-
produktion’ med
fagprofessionel
underviser

 

Kerneopgave:
  

Individuelle samtaler,
gruppeforløb og oplæg
om recovery-orienteret
praksis for nyansatte 
og pårørende

 



Inden ansættelse af peer-medarbejdere på arbejdspladsen, er det vigtigt at
afklare motivationen for ansættelsen. 

  
Som arbejdsplads kan I spørge jer selv om følgende:

 

ANSÆTTELSE AF PEER-MEDARBEJDERE
 

Læs meget mere om en peer-medarbejders kvalifikationer, funktioner og ansættelse på Projekt Ligestillet Støttes
hjemmeside: 

 WWW.PEERMIDT.DK 
 

3 vigtige
 

HVIS DU VIL VIDE MERE 
 

som bør 
 overvejes
 

Her kan du også finde flere redskaber, som kan bruges i forbindelse med ansættelse af peer-medarbejdere samt læse
uddybende beskrivelser af peer-profilerne. 

  
Denne pjece er udgivet i samarbejde mellem Projekt Ligestillet Støtte og Peer-Netværket Danmark. 

  
Projekt Ligestillet Støtte drives i et partnerskab mellem Randers, Viborg og Aarhus Kommune, Region Midt og
brugerorganisationen SIND Pårørenderådgivning. 

 

Kilde: Socialstyrelsen
 

1. Hvad har inspireret jer til at ville ansætte
en peer-medarbejder?

  
2. Hvad håber I på at opnå ved at have en
peer-medarbejder ansat i jeres
organisation?

  
3. Hvad er det unikke, som en peer-
medarbejder kan bidrage til at opnå i jeres
organisation?

 

WWW.PEERNET.DK 
 

http://www.peermidt.dk/
http://www.peermidt.dk/

