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information til medarbejdere

Kort om peer-gruppeforløbet og følgeskab

Denne information er til dig, der i dit daglige arbejde møder borgere, der har udfordringer med 
psykisk sårbarhed.



Projekt ’Håb og Selvbestemmelse’ bygger på gensidig støtte mellem frivillige og borgere, der 
forbindes af fælles erfaringer med psykiske kriser og sårbarheder. Vi afholder gruppeforløb og 
tilbyder individuelt følgeskab. 



Her kan du læse mere om formål, målgruppe og tilmelding:


Projekt ’Håb og selvbestemmelse i hverdagslivet’ metodeudvikler i tæt samarbejde med kommunerne 
Fredericia, Helsingør og København en ny tidlig peer-indsats, som gennem gruppeforløb og individuelt 
følgeskab styrker psykisk sårbares håb og selvbestemmelse.



Peer-gruppeforløbet  baserer sig på den pt. bedste praksis- og forskningsmæssige viden om recovery, 
empowerment og peer-støtte. Temaerne og øvelserne i gruppeforløbet har fokus på deltagernes eget 
ståsted i hverdagen, og skal bidrage til ny indsigt og skabe handlekraft på baggrund af borgerens egen 
viden og løsninger. 

 

Gruppen faciliteres af to frivillige peers, der kvalificeres gennem uddannelse, manual og vejledning. 



Individuelt følgeskab kan tilbydes til borgere, der melder sig til peer-gruppeforløbet. Følgeskab tilbydes, 
hvis fx borgeren giver udtryk for et behov for at blive fulgt til og fra aftaler og aktiviteter såsom 
gruppeforløb, frivilligjobs, læge osv. De frivillige peers fungerer ikke som bisidder eller part, men tilbyder 
følgeskab som en personlig støtte.

 

•	Tilmelding sker gennem intro-workshop

•	Op til 8 deltagere


•	Varer 10 uger

•	Gruppen mødes én gang om ugen i 2 timer
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Hvad betyder “peer”?

Peer-indsatsen er et supplement

Peer-støtte er støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der 
forbindes af fælles erfaringer med psykiske kriser og sårbarheder.



En peer har typisk fået de værste kriser lidt på afstand og støtter andre, der stadig kan bruge en 
hjælpende hånd til at finde fodfæste og retning i hverdagen.



Vores erfaring er, at det at være sammen med andre, der også har prøvet at have det svært psykisk, 
skaber et trygt rum, hvor alle kan dele deres erfaringer og følelser og støtte hinanden. Det kan fx være i 
forhold til ting, der er svære at tale om med mennesker, der ikke har prøvet det selv – enten fordi andre 
ikke forstår, eller fordi man er usikker på, hvordan de vil reagere.



Peer-gruppeforløbet og muligheden for følgeskab er et uvisiteret og supplerende tilbud til andre 
indsatser, som borgerne modtager. Vælger borgeren at deltage i peer-indsatsen, erstatter dette ikke 
andre indsatser. Borgeren beslutter selv sin deltagelse herunder også, om tilbuddet skal erstatte andre 
tilbud.



Indsatsen er etableret i samarbejde med kommunerne under servicelovens §82d. Denne bestemmelse i 
serviceloven muliggør et samarbejde mellem kommuner og civilsamfund til gavn for psykisk sårbare.

 

Formål
Peer-gruppeforløbet supplerer den fagprofessionelle indsats ved at bygge på gensidig støtte mellem 
mennesker og have fokus på erfaringsbaseret støtte og læring. Formålet er at:



•	Skabe håb og empowerment 

•	Skabe personlige og sociale kompetencer, der i samspil bidrager til den enkeltes evne til at håndtere 
udfordringer og udvikle sig i mødet med omverden

•	Bidrage til nye handlemuligheder, skabe netværk og gøre det muligt at opleve sig selv som en 
ressource for andre


Målgruppe
Målgruppen for pilotforløbet, er borgere over 18 år, der henvender sig til de kommunale indsatser for 
støtte og hjælp grundet psykisk sårbarhed, og som oplever nedsat psykisk funktionsevne, svarende til 
målgruppen for servicelovens §82.

Regler i gruppen
Når man deltager i gruppen, skal man ikke komme hvis man er tydeligt påvirket af narkotika eller alkohol, 
hvis man er voldsomt påvirket af symptomer eller hvis man er syg. Så er det bedre at blive hjemme 
denne dag, og sende en hilsen til resten af gruppen. 

Hvis man har konkrete planer om selvmord, skal man hellere ringe til Livslinien på 70201201 end at komme 
i gruppe.
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?

Effektmåling fra september 2020 til udgangen af 2021
Fra september 2020 og frem til udgangen af 2021, vil borgere, der melder sig, enten få plads i 
peer-gruppeforløbet eller i kontrolgruppen i effektstudiet. Da projektet er et supplement, har både 
deltagere og kontrolgruppe ret til samme indsats, som tilbydes borgerne gennem §82. 



Effektstudiet suppleres med kvalitative undersøgelser af borgernes oplevelse af deres livssituation og 
behov. 


Hvem gider deltage i et forskningsprojekt?

Vi ved godt at forskningsprojekter er mere besværlige, end blot at gå i gang med en 
aktivitet – særligt i den fase, hvor der er en kontrolgruppe.



Vi samarbejder med din kommune, fordi der er en fælles forståelse for, at vi sammen 
bliver nødt til at udvikle løsninger, vi ved virker i forhold til den store gruppe i befolkningen 
med dårlig mental sundhed, hvor §85, 107 og 108 ikke er det, der er brug for. Derfor er vi 
glade for al den hjælp, vi kan få med at rekruttere deltagere! 


Om projekt Håb & Selvbestemmelse i Hverdagslivet
Flere danskere end nogensinde før oplever, at mentale sundhedsproblemer står i vejen for et godt 
hverdagsliv. Samtidig mangler der viden om forebyggelse, så færrest muligt udvikler alvorligere og 
behandlingskrævende psykiske lidelser. 



Derfor støtter VELUX FONDEN Peer-Partnerskabets projekt ’Håb og selvbestemmelse i hverdagslivet.’ 
Projektet skal udvikle og effektmåle en ny tidlig peer-indsats, som gennem gruppeforløb og individuelt 
følgeskab styrker psykisk sårbares håb og handlekraft.



Effektmålingen af peer-indsatsen gennemføres af Forskningsenheden på Psykiatrisk Center København. 



Peer-Partnerskabet er etableret af Det Sociale Netværk og SIND, for at give flere psykisk sårbare et godt 
og meningsfyldt hverdagsliv samt for at styrke brobygning og det offentligt-civile samarbejde.



Læs mere på www.peerpartnerskabet.dk





Side 4 af 4

Kontaktinfo

læs mere på peerpartnerskabet.dk

Kontakt den lokale koordinator i din by, hvis du har spørgsmål:



Lokalkoordinator i Fredericia, Elisabeth Ravn Adriansen

Mail: era@detsocialenetvaerk.dk Tlf.: +45 25970137

Lokal adresse: Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia



Lokalkoordinator i København, Trine Aaen

Mail: ta@detsocialenetvaerk.dk Tlf.: +45 25970221

Lokal adresse: Det Sociale Netværk, Østergade 5, 1100 København K



Lokalkoordinator i Helsingør, Tine Willemse Larsen

Mail: twl@detsocialenetvaerk.dk Tlf.: +45 25975076

Lokal adresse: headspace, Lundegade 17B, 3000 Helsingør


Kender du en borger, som kunne være interesseret i at deltage i et peer-gruppeforløb? Næste 
gruppeforløb starter i uge 32 og du kan henvise borgere til gruppen allerede nu. Første skridt for 
borgeren er, at kontakte den lokale koordinator.



Herefter vil koordinator fortælle mere om gruppeforløbet samt invitere borgeren til en intro-workshop, 
som enten er afholdes lokalt eller online. 



Bemærk at gruppeforløbet er åbent for optag de første tre gange.





tilmelding til gruppeforløb i august 2020


