
Evaluering af praktikforløbet

Praktikanterne er tilfredse med praktikfor-
løbet

Praktikforløbet er vigtig for uddannelsen 

på peer-uddannelsen

I alt 42
personer har gennemført praktikken. Størstedelen

har gennemført praktik som peer-guide, mens to

personer  har været på et psykiatrisk sengeafsnit.

Praktikforløbene har i gennemsnit varet 15 uger. 
 15 har besvaret evalueringen.

82% har samlet set været tilfredse med praktikforløbet.  
 Samtidig oplever stort set alle , at peer-uddannelsen har gjort

dem parate til at gennemføre praktikforløbet. Således er der

heller ingen praktikanter, som har oplevet situationer, peer-

uddannelsen ikke har sat dem i stand til at håndtere. 

Passer slet ikke (0%) Passer dårligt (0%) Både/og (20%)

Passer i nogen grad (13%) Passer i høj grad (60%) Ved ikke (7%)

93% af praktikanterne oplever, at praktikforløbet har øget

deres evne til at støtte andre i deres recovery-proces, og at

praktikforløbet samlet set har styrket peer-uddannelsen.
  

Det uddybes med, at en afprøvelse af teorien fra uddannelsen i

praksis er altafgørende for, at man bliver i stand til rent faktisk

at gøre det, man har lært.

”Det er først i praktikforløbet, jeg mærker,
hvad det vil sige at arbejde som peer. 
Praktikken er i mine øjne uundværlig”

  
Praktikant fra Viborg

Hele 87% af praktikanterne
oplever, at praktikforløbet har
givet dem bedre indsigt i deres

egen recovery-proces. 
  

73% oplever, at de er kommet
længere i deres recovery-proces,

samt at de gør fremskridt ift.
deres egne målsætninger om

f.eks. job, uddannelse mm.

Fremskridt for
praktikanterne selv

"Jeg har samlet set været tilfreds med praktikforløbet"



Praktikanterne har fået tilstrækkelig sparring

Praktikanterne oplever øget motivation for at
være peer-guide

Læs mere om peer-uddannelsen på
WWW.PEERMIDT.DK

Stort set alle praktikanter oplever, at

de har fået tilstrækkelig sparring i

løbet af praktikforløbet. Omvendt

nævner flere praktikanter, at de godt

kunne have brugt mere supervision.
  

Praktikanterne har generelt været

glade for de opfølgende

undervisningsdage. Det foreslås dog,

at der bruges mere tid på at dele

oplevelser med hinanden på disse

dage. 

Passer slet ikke (0%) Passer dårligt (7%) Både/og (13%)

Passer i nogen grad (20%) Passer i høj grad (53%) Ved ikke (7%)

Langt størstedelen af praktikanterne oplever, at praktikken

har rustet dem til at være peer-guide og hele 73% af prakti-

kanterne er blevet mere motiverede til at fortsætte som peer-

guide efter praktikforløbet. 
  

"Jeg har fået lov til at bruge
alt det teori, man har lært.

Jeg er klar til flere
udfordringer og har fået

konstateret, at peer-guide
arbejde er noget for mig".

  
Praktikant i Randers

"Det har været godt, jeg er
blevet bekræftet i, at det gør
en forskel, og at jeg er god til

det, jeg laver".
  

Praktikant i Viborg

Anbefalinger til
praktikforløbet

Bevar praktikken i sin
nuværende længde 
 
Start forberedelserne til
praktikforløbene i god
tid inden start  
 
Praktikken kan også
foregå på bosteder,
væresteder eller på
ambulante psykiatriske
afdelinger.

"Praktikforløbet har øget min motivation for at fortsætte som peer-guide"


