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RESUMÉ - potentialer i frivillig peer-støtte 
”Bro til hverdagslivet” er et peer-støtte-projekt, hvor mennesker, som tidligere har oplevet psykiske van-

skeligheder, arbejder som frivillige og bruger deres egne erfaringer til at støtte psykisk sårbare borgere i 

deres personlige recovery-proces. Formålet med denne rapport er at opsamle og evaluere på de foreløbige 

erfaringer fra frivillig peer-støtte-projektet ”Bro til hverdagslivet” samt at belyse, hvilke potentialer, der kan 

ligge i frivillig peer-støtte ud fra den form, som er afprøvet i projektet. I dette resumé vil vægten blive lagt 

på, hvilke potentialer frivillig peer-støtte kan have dels for de frivillige og dels for borgerne, som modtager 

den frivillige peer-støtte. 

Rapporten tager udgangspunkt i otte kvalitative interviews med borgere, der arbejder som frivillige peer-

støtter og borgere, som modtager den frivillige peer-støtte som del af ”Bro til hverdagslivet”. Det er deres 

oplevelser og koordinators observationer fra indledende samtaler, som er omdrejningspunktet for evalue-

ringen.   

DE FRIVILLIGE PEER-STØTTER 

Evalueringen viser, at arbejdet som frivillig peer-støtte kan gøre en forskel for den enkelte frivillig særligt 

inden for følgende kategorier:  

- Personlig udvikling: De frivillige peer-støtter fortæller, at de oplever en forøgelse af selvværd, selv-

tillid og en styrket tro på, at de er noget værd og har et formål gennem det frivillige peer-støtte-

arbejde. Deres personlige erfaringer med psykiske vanskeligheder får en mere positiv rolle og de 

bliver opmærksomme på, at de har ressourcer og kan indgå i værdsatte sociale roller. Samtidig har 

det givet dem meningsfuldt indhold i hverdagen.       

- Jobparathed: Flere af de frivillige indgår i projektet, fordi de har et ønske om at komme tilbage på 

arbejdsmarkedet. Nogle er allerede afklaret til flexjob, men bruger blandt andet projektet til kom-

petenceudvikling og forbedring af CV. Andre frivillige har gennem arbejdet som frivillig peer-støtter 

opnået en klarhed til at blive indstillet til flexjob, mens andre frivillige igen er blevet mere afklarede 

omkring fremtidig beskæftigelsesretning og håb om delvis frasigelse af førtidspension.   

- Psykisk bedring: Flere af de frivillige oplever en forbedring af deres psykiske udfordringer gennem 

arbejdet som frivillig peer-støtte. En frivillig fortæller, hvordan hendes symptomer er blevet min-

dre, og at hun ikke har været indlagt, efter hun er begyndt i projektet. Hun fortæller, at hun også er 

begyndt på nedtrapning af psykiatrisk behandling. 

Dette potentiale for frivillig peer-støtte varierer fra frivillig til frivillig, og det er ikke alle, som har oplevet, at 

rykke på samme områder. Samtidig har der været udfordringer undervejs. Dette belyses nærmere i evalue-

ringen.  

MODTAGERNE AF FRIVILLIG PEER-STØTTE 

Evalueringen viser, at frivillig peer-støtte kan have potentiale til at gøre en forskel for borgere, som modta-

ger frivillig peer-støtte særligt inden for følgende kategorier:  

- Indhold i hverdagen: Størstedelen af de borgere, som henvender sig til projektet, oplever ensom-

hed og manglende indhold i hverdagen. Her har frivillig peer-støtte haft en særlig stor betydning, 
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da samtlige borgere fortæller, at de oplever at komme mere ud, få mere meningsfuldt indhold i 

hverdagen samt en forbedring af ensomheden og den sociale angst.  

- Ligeværd og frirum: Erfaringerne viser, at den frivillige peer-støtte giver borgerne en følelse af lige-

værd og accept i relationen og et frirum til at kunne være sig selv. Dette har stor betydning for bor-

gernes mulighed for at åbne sig op og fortælle om ønsker og behov, som ikke før er blevet italesat.  

- Glæde og lysten til livet: Borgerne fortæller, at den frivillige peer-støtte har givet dem glæde og 

lysten til livet tilbage. Dette skyldes, at borgerne kommer mere ud, er en del af nye relationer og 

fællesskaber og oplever en selvudvikling grundet de muligheder, som den frivillige peer-støtte hjæl-

per til at åbne op for.  

Også her har potentialet for frivillig peer-støtte varieret fra borger til borger, og det er ikke alle, som har 

oplevet at rykke på samme områder. Samtidig har der været udfordringer undervejs. Dette belyses nær-

mere i evalueringen.  

PERSPEKTIVERING TIL CHIME 

Med perspektivering til CHIME viser rapporten, at frivillig peer-støtte har potentiale for at skabe positive 

resultater for de frivillige peer-støtter samt for de borgere som modtager den frivillige peer-støtte. Disse 

positive resultater er inden for de fem elementer, der ifølge CHIME - hver for sig eller i kombination – styr-

ker personlig recovery. Disse er: 

 forbundethed 

 håb og optimisme  

 identitet  

 mening 

 empowerment  

Den frivillige peer-støttes resultater varierer fra borger til borger både med hensyn til hvilke områder, der 

styrkes, samt i hvilket omfang. På trods af variationerne peger rapportens evaluering på, at frivillig peer-

støtte kan have positivt potentiale til understøttelse af personlig recovery blandt borgere, der modtager 

frivillig peer-støtte samt for de borgere, som arbejder som frivillige peer-støtter. 
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”Jeg har rykket mig helt vildt” 
Mia er 31 år og ar-

bejder som frivillig 

peer-støtte i ”Bro til 

hverdagslivet”. Hun 

har selv oplevet psy-

kiske vanskelighe-

der, men nu bruger 

hun sine erfaringer 

til at gøre en forskel 

for andre menne-

sker. Hun giver individuel støtte til Oliver i form af 

samtaler og følgeskab, og så er hun med til at ud-

vikle og idé-generere på et nyt tiltag, ”Cafe Backs-

tage”, i ”Bro til hverdagslivet”, som er et fælles-

skab for unge, som har psykiske og sociale udfor-

dringer. Mia fortæller her, hvordan det er at ar-

bejde som frivillig peer-støtte, og hvad hun ople-

ver at få ud af det.  

________________________________________ 

”Jeg gik ind i projektet, fordi jeg gerne vil prøve 

mig selv af jobmæssigt – jeg har en drøm om at 

arbejde med mennesker. Og det at blive bevidst 

om mine egne ressourcer og kompetencer, det 

var derfor, jeg gerne ville være frivillig peer-

støtte.”  

Mia smiler og fortsætter:  

”Pludselig får din sårbarhed en positiv rolle i dit 

liv. Det bliver pludselig en styrke, at man har væ-

ret igennem alt det her, som har været svært. Før 

følte jeg, at det var spild af år, og at jeg bare 

skulle glemme det og skynde mig videre. Men i 

”Bro til hverdagslivet” har jeg lært så meget af at 

fortælle min egen historie, jeg er blevet afklaret 

omkring min egen sygdom og det, at jeg kommer 

ud til Oliver og er et positivt håb, det at jeg taler 

opløftet omkring det at være syg, og at man sta-

dig kan en masse ting og har ressourcer, det smit-

ter rigtig meget af på mig selv også. Det kan jeg 

virkelig mærke. Den følelse, at jeg kan mærke, at 

Oliver rykker sig i vores samarbejde, det giver mig 

en identitet tilbage - at jeg faktisk kan være noget 

for andre mennesker. Det er rigtig stort for mig.”  

Mia fortæller også, at arbejdet som frivillig peer-

støtte har fået stor betydning for hendes privatliv 

og det selvbillede, hun har fået: 

”Jeg har fået noget at sige til andre, når de spør-

ger indtil, hvad jeg laver. Det giver mig en sund 

identitetsfølelse. Det har betydet rigtig meget for 

mig. Bare det, at jeg skal på en date, og så kom-

mer spørgsmålet ”nårh, hvad laver du så?”, så er 

det bare rart at have noget at fortælle -  jeg er 

ikke sygemeldt eller laver ingenting, nej, jeg er fri-

villig peer-støtte. Det gælder også i andre sam-

menhænge, for eksempel til forældremøder på 

min datters skole. Jeg frygter ikke længere, at folk 

spørger ind til mig, og hvad jeg laver, for nu har 

jeg noget at svare.” 

At arbejde som frivillig peer-støtte har også haft 

betydning for Mia rent psykisk. Hun fortæller, at 

hun er blevet næsten symptomfri og har ikke væ-

ret indlagt siden hun startede i projektet:  

”Jeg har ikke været indlagt, siden jeg startede 

som frivillig peer-støtte, og jeg er nu i gang med 

udfasning af min behandling. Jeg har rykket mig 

helt vildt både personligt, fagligt og psykisk, og 

nu har jeg bedt om at blive indstillet til flexjob. 

Jeg har fået troen på, at jeg kan komme tilbage til 

arbejdsmarkedet ret snart. Det er virkelig stort for 

mig.”  

Mia nikker og slutter så af:  

”At arbejde som frivillig peer-støtte har givet mig 

så meget, og det vil jeg gerne anbefale til andre 

også, helt bestemt.”
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INDLEDNING 
Om ”Bro til hverdagslivet”  
”Bro til hverdagslivet” er et peer-støtte-projekt, hvor mennesker, som tidligere har oplevet psykiske van-

skeligheder, arbejder som frivillige og bruger deres egne erfaringer til at støtte psykisk sårbare borgere i 

deres personlige recovery-proces. I ”Bro til hverdagslivet” tilbyder de frivillige følgeskab til borgerne - det 

kan være ugentlige gåture, eller hvis borgeren gerne vil til arrangementer eller aktiviteter, men ikke selv har 

overskuddet til at komme afsted. De frivillige tilbyder også recovery-café forløb til borgere med psykiske 

vanskeligheder, og så er projektet ved at udvikle et fællesskabs-koncept for unge, som mistrives af psykiske 

og sociale årsager. Disse mennesker, som bruger egne erfaringer med psykiske vanskeligheder til at støtte 

andre, kaldes peer-støtter. Projektet foregår i Rudersdal Kommune.  

”Bro til hverdagslivet” er en tillægsmodel til satspuljeprojektet ”Peer-støtte i den sammenhængende reco-

very-indsats for mennesker med psykiske lidelser”, i daglig tale kaldet ”Peer-støtte i Region Hovedstaden”, 

hvor partnerne er Rudersdal Kommune, Helsingør Kommune, Københavns Kommune, Region Hovedsta-

dens Psykiatri, Det Sociale Netværk samt Psykiatriforeningernes Fællesråd. ”Bro til hverdagslivet” har siden 

november 2016 udviklet og opstartet frivillig peer-støtte i Rudersdal Kommune, og det er disse erfaringer, 

som denne rapport samler op på.  

 

Aktiviteter i ”Bro til hverdagslivet” 
Projektet består i skrivende stund af 18 frivillige peer-støtter, som tilbyder frivillig peer-støtte gen-

nem tre initiativer i projektet: Følgeskab, recovery caféer og café-fællesskab for unge.  

Følgeskab: Projektet støtter borgere med psykiske vanskeligheder ved at tilbyde følgeskab med en 

frivillig peer-støtte ud i for eksempel naturen, civilsamfundet og/eller sociale kontekster. Hver borger 

bliver matchet med en eller to frivillige, alt efter borgerens behov. Matchningen foretages af frivillig-

koordinator på baggrund af indledende samtaler med fokus på behov og interesser. Der er lige nu 11 

borgere i ”Bro til hverdagslivet”, som modtager følgeskab af 13 frivillige.  

Recovery caféer: Projektet har afholdt et recovery café-forløb i efteråret 2017 og igen i foråret 2018. 

Det er tre-fire frivillige fra projektet, som står for recovery café-forløbene, som foregår hver 14. dag i 

fire måneder. Caféerne tager udgangspunkt i ”Guide til et godt hverdagsliv” med tilhørende undervis-

ningsmateriale, hvor de frivillige holder oplæg og lægger op til dialog med deltagerne samtidig med, 

at der inddrages konkrete redskaber. Der har sammenlagt været 20 deltagere til recovery café-forlø-

bene.  

Café Backstage: Fem unge frivillige peer-støtter har udviklet et koncept til fællesskab for unge med 

psykiske/sociale udfordringer. Det er kreative aktiviteter ud fra de unges interesser kombineret med 

de frivilliges livhistoriefortællinger og oplæg udefra. Caféen er for unge mellem ca. 14-20 år. Caféen 

starter op i foråret 2018 og foregår hver tirsdag aften. ”Ung i Rudersdal” støtter opstarten af café-

erne økonomisk.         
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Rapportens baggrund og formål 
Denne rapport har til formål at opsamle og evaluere på de foreløbige erfaringer med frivillige peer-støtter, 

som tilbyder ovenstående aktiviteter, som del af ”Bro til hverdagslivet” og herved belyse, hvilke potentia-

ler, der kan ligge i frivillig peer-støtte ud fra den form, som er afprøvet i projektet. 

Datagrundlag og metode 
Rapporten bygger på fire semi-strukturerede interviews med frivillige peer-støtter fra projektet og fire 

semi-strukturerede interviews med modtagere af den frivillige peer-støtte. Interviewene er foretaget ul-

timo 2017 og primo 2018 og har hver varet ca. 40minutter. Samtidig bygger rapporten på uofficielle samta-

ler og observationer med både frivillige og borgere, som løbende har fundet sted gennem projektet og er 

blevet noteret af frivilligkoordinator. Frivilligkoordinator har haft indledende individuelle samtaler med 

samtlige borgere og frivillige i projektet, som særligt har haft fokus på behovsafklaring og forventningsaf-

stemning. Hovedpointer fra disse samtaler medtages også i rapporten.  

De interviewede borgere, som modtager støtten er fra 45–70år. De frivillige peer-støtter, som er blevet in-

terviewet er fra 31-63år. Hvor lang tid interview-personerne har været med i projektet dels som frivillig, 

dels som modtager varierer fra cirka et år til fire måneder. Der er interviewet seks kvinder og to mænd. 

Fælles for interview-personerne er, at de selv har meldt sig til at blive interviewet. Der er ikke blevet inter-

viewet borgere, som har valgt at sige nej til den frivillige peer-støtte. De interviewede har umiddelbart 

kunne se en mening med frivillig peer-støtte, og det bør derfor tages i betragtning, at datagrundlaget kan 

afspejle denne positive indstilling til projektet. Der er spurgt ind til udfordringer og begrænsninger i projek-

tet for at imødekomme disse perspektiver.    

Al data er indsamlet og evalueret af frivilligkoordinator og antropolog, Rikke Thomsen, som er ansat i pro-

jektkontoret, og som til dagligt har kontakten med de frivillige og borgerne.          

Rapporten tager hovedsageligt et empirisk grundlag, men der vil løbende blive draget paralleller til per-

spektiver i teorien CHIME, som er udarbejdet af Mary Leamy et al. CHIME er udarbejdet på baggrund af et 

systematisk review af mange af de tilgængelige studier om recovery. Der er således en valideret kobling 

mellem de fem elementer, som fremhæves i CHIME, og personlig recovery1. De fem elementer, som frem-

hæves i CHIME er forbundethed, håb, identitet, mening og empowerment. De fem elementer er ikke en 

opskrift på recovery, men skal forstås som områder, hvori recovery er muligt. CHIME som teori vil ikke blive 

gennemgået i denne rapport, men da det har vist sig, at borgernes og de frivillige peer-støtters erfaringer 

med ”Bro til hverdagslivet” taler ind i de fem elementer, vil dette blive sat i perspektiv i delkonklusioner i 

rapporten for at fremhæve frivillig peer-støttes recovery-understøttende potentiale.   

                                                           
1 Leamy et al (2011) 
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Begrebsafklaring 
Frivillige peer-støtter: Personer, som selv har oplevet psykiske vanskeligheder og recovery, som bruger 

disse erfaringer til at støtte op om andres personlige recovery-proces via frivillig peer-støtte. 

Borgere: Vi bruger ”borgere”, som en fællesbetegnelse for de borgere, der modtager frivillig peer-støtte i 

”Bro til hverdagslivet”. 

Psykiske vanskeligheder: Vi bruger her begrebet ’psykiske vanskeligheder’ frem for ’psykisk sygdom’, da 

det er videnskabeligt påvist, at: ”Recovery is best judged by the person living with the experience”2. Udtryk-

ket “psykiske vanskeligheder” giver derfor den enkelte modtager af behandling og støtte muligheden for 

selv at definere, hvorvidt det er psykisk sygdom, relationer, bolig eller andet, der aktuelt udgør den største 

barriere for at komme sig. 

 

                                                           
2 (NAPHA - Recoveryorienterte praksiser, 2013). 
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DE FRIVILLIGE PEER-STØTTER 
I dette kapitel præsenteres projektets viden om, hvilke borgere, der henvender sig for at blive frivillig peer-

støtter, hvorfor de henvender sig (forventninger og behov), hvad de får ud af arbejdet som frivillige peer-

støtter, samt væsentlige læringspunkter på baggrund af projektets erfaringer.      

Hvem er de frivillige peers?  
I dette afsnit præsenteres generelle karakteristikas ved de frivillige gennem alder, køn og livssituation. Erfa-

ringerne med, hvor længe de frivillige peer-støtter bliver i projektet, belyses også.    

Der er i skrivende stund 18 aktive frivillige i ”Bro til hverdagslivet” fordelt på de tre aktiviteter. De frivillige 

er fra alderen 19 år til 64 år. 

Aldersstatistik:  

19-30år = fem frivillige, 31-40år = fire frivillige, 41-50år = seks frivillige, 51-64år = tre frivillige   

De frivillige arbejder gennemsnitligt 1-2 timer om ugen som frivillige peer-støtter, der tilbyder følgeskab til 

borgerne. Recovery-caféerne varer 2,5 time hver 14. dag og hertil kommer planlægning og forberedelse. De 

frivillige i Café Backstage bruger gennemsnitligt 2-3 timer ugentligt på udviklings- og formidlingsarbejde. 

Cirka halvdelen af de frivillige er inde over mere end en aktivitet i ”Bro til hverdagslivet”, og den enkelte 

frivilliges timetal varierer derfor alt efter omfang og aktiviteter.  

Der er syv mandlige frivillige peer-støtter og 11 kvindelige i ”Bro til hverdagslivet”. De 18 frivillige peer-støt-

ter har meget forskellige livssituationer. Nogle arbejder eller studerer, enkelte er på førtidspension, andre 

søger flexjob, mens andre igen er ved at arbejde sig hen mod flexjob. Enkelte er sygemeldte og/eller på 

støtte fra staten. I projektet er der ikke opstillet krav til, hvilken form for egne erfaringer med psykiske van-

skeligheder, de frivillige skal have for at kunne arbejde som frivillig peer-støtte. Hvorvidt deres erfaringer og 

hvor langt de er i deres recovery-proces kvalificerer dem til det frivillige peer-støtte-arbejde afklares sam-

men med frivilligkoordinatoren i den indledende samtale. Dette betyder, at det er forskelligt, hvor langt og 

hvor omfattende et sygdomsforløb de frivillige har haft, hvor langt de er i deres egen recovery proces, og 

hvor langt tilbage de psykiske vanskeligheder ligger. Nogle har tidligere haft gentagende indlæggelser og 

vedvarende kontakt til psykiatrien, mens andre har fået støtte gennem egen læge og/eller alternative be-

handlere. Nogle af de frivillige er stadig i kontakt med psykiatrien, og andre har ikke været det i årevis.   

Den første frivillige begyndte i ”Bro til hverdagslivet” i februar 2017. Siden er de frivillige peer-støtter lø-

bende kommet til. Ud af i alt 20 frivillige, som har været inde over projektet, er der to frivillig, som er stop-

pet. Den ene fordi hun frasagde sig sin førtidspension, fik arbejde og derfor ikke længere havde tiden til det 

frivillige arbejde. Den anden stoppede på grund af tidspres som alenemor. En frivillig har bedt om at blive 

sat på standby af personlige årsager, men han håber på at komme tilbage til projektet med tiden. Ellers er 

samtlige frivillige, som er startet i projektet, stadig aktive. Den frivillige, som har været i projektet længst, 

har været med i et lidt over et år, mens den nyeste frivillige netop er startet.   
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Motivationen for at sige ja? –forventninger og behov 
I dette afsnit vil der blive fremhævet, hvilke forventninger og behov, der er særligt væsentlige, når bor-

gerne henvender sig til projektet for at blive frivillige peer-støtter. De centrale elementer kan på baggrund 

af datamaterialet inddeles i kategorierne ”at gøre en forskel” og ”jobparathed og beskæftigelsesretning”.  

At gøre en forskel 

Der er forskellige årsager til, hvad der får borgerne til at henvende sig til projektet med ønsket om at blive 

frivillig peer-støtte. Den mest gennemgående årsag er, at den enkelte gerne vil gøre en forskel for et andet 

menneske, som oplever psykiske udfordringer. Den frivillige vil gerne være noget for et andet menneske og 

opleve, at han/hun gør en forskel. Dette er blevet nævnt ved samtlige indledende samtaler, som frivilligko-

ordinator har med de borgere, som henvender sig for at blive frivillige peer-støtter. 

En frivillig peer-støtte fra ”Bro til hverdagslivet” fortæller her, at hendes motivation for at indgå i projektet 

som frivillig peer-støtte netop  er at gøre en forskel for andre:    

”Det største er at gøre en forskel for andre. Jeg vil gerne hjælpe andre, hvor jeg selv syntes, at jeg mang-

lede noget, da jeg skulle igennem min recovery-proces. Det giver en glæde at hjælpe. Derfor vil jeg gerne 

være frivillig.”   

Mange af de frivillige fremhæver også, at grunden til de gerne vil gøre en forskel for en anden psykisk sår-

bar person er, at de selv oplevede at mangle en støtte i deres recovery-forløb, her fremhæves særligt en 

støtte, som kunne give dem håb, ligeværd og forståelse. Flere af de frivillige har derfor et ønske om at 

støtte andre, så de måske ikke oplever samme omfattende og ensomme proces. En frivillig peer-støtte fra 

projektet beskriver her sit ønske om at hjælpe andre, så de måske ikke får samme hårde og ensomme for-

løb som hende:  

 

”Jeg har haft et misbrug og derved nok også nogle psykiske problemer i over 40år, men jeg er kommet ud 

af mit alkohol forbrug og problemerne, og det har jeg været i over et år nu. Men jeg vil gerne hjælpe an-

dre, så deres forløb måske ikke bliver helt så hårdt og ensomt. Jeg har altid godt kunne lide at hjælpe an-

dre mennesker, og da jeg hørte om det [projektet], så tænkte jeg, her er nogle mennesker, som godt 

kunne bruge en hjælpende hånd, og det vil jeg gerne.”    

Andre frivillige fortæller også, at motivationen for at være frivillig peer-støtte er at give håb til andre psy-

kisk sårbare om, at det er muligt at leve et meningsfuldt liv, selvom man har psykiske vanskeligheder. En 

frivillig fortæller, hvordan hun selv oplevede at få håb ved at møde en person, som fortalte om sin reco-

very-proces og om, hvor langt han var kommet i sit liv. Dette håb vil den frivillige gerne give videre til andre:  

”Mit mål [for at være med i projektet] var at gøre noget for andre, hjælpe dem igennem deres proces. I 

sin tid har jeg selv fået et håb om, at jeg nok skulle klare det, og det vil jeg gerne være med til at give vi-

dere.”  

Flere frivillige fortæller også, at deres motivation for at gøre en forskel for andre mennesker også handler 

om at få noget mere selvtillid selv og en følelse af, at man kan ”bruges” til noget, at man er noget værd. En 

frivillig fortæller her, hvad han selv forventede at få ud af det frivillige peer-støtte-arbejde på det personlige 

plan:    
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”Det var også min forventning for at gå ind i det [projektet], at jeg ville få noget ud af det selv, og at jeg 

samtidig kunne give noget til en anden. Jeg ville gerne have noget mere selvværd, selvtillid og mærke, at 

jeg kan være der for nogen, at der er brug for mig og føle, at jeg er noget værd.”    

   

Ovenstående citater fra de frivillige illustrerer, hvordan borgere, der gerne vil arbejde som frivillige peer-

støtter, er drevet af en motivation for at gøre en forskel og give håb til psykisk sårbare samtidig med for-

håbningen om, at det også vil give den frivillige en følelse af værd og øget selvtillid. En anden motivation for 

det frivillige peer-arbejde er for mange et håb om at blive afklaret omkring jobparathed og beskæftigelses-

retning. Næste afsnit dykker ned i denne job-orienterede motivation hos de frivillige.  

Jobparathed og beskæftigelsesretning 

Motivationen for det frivillige peer-støtte-arbejde har for flere også været med henblik på arbejdsmarkedet 

i forskelligt omfang. Nogle er nysgerrige på peer-arbejdet, mens andre gerne vil prøve sig selv af jobmæs-

sigt, men inden for nogle rammer, som ikke er for forpligtende eller omfattende.  

En frivillig fortæller, at hendes indgangsvinkel til projektet blandt andet var peer-uddannelsen, som tilbydes 

i ”Peer-støtte i Region Hovedstaden”, og hvor det at være frivillig peer-støtte i ”Bro til hverdagslivet” giver 

gratis adgang3:   

”Jeg var meget interesseret i peer-uddannelsen, så jeg var inde på hjemmesiden og læse om det, og så 

var det, jeg læste om ”Bro til hverdagslivet”. Man skal jo været tilknyttet et sted for at få adgang til peer-

uddannelsen, så det var faktisk min første motivation. Så jeg greb telefonen og ringede til [frivilligkoordi-

nator]. Jeg håbede på, at jeg kunne afprøve det med at arbejde med mennesker og psykiske sårbare. Det 

er nemlig måske noget, jeg på sigt gerne vil arbejde med. Det føltes trygt og sikkert at prøve det af som 

frivillig.”  

Den frivillige i dette tilfælde er på offentlig støtte, men har et ønske om at arbejde med mennesker og psy-

kisk sårbare på længere sigt. Ved at arbejde som frivillig peer-støtte i ”Bro til hverdagslivet” får hun prøvet 

kræfter med det sociale og relationsdannende arbejde samtidig med, at det giver hende adgang til peer-

uddannelsen, som kan være med til at kvalificere hende til fremtidigt lønnet peer-arbejde. At arbejde som 

frivillig peer-støtte er for hende en stepping-stone til jobparathed og en måde at få afklaret, hvorvidt socialt 

arbejde er hendes retning.  

En anden frivillig fortæller, at han er førtidspensionist, men har en drøm om i fremtiden at kunne frasige sig 

noget af den og arbejde lidt. Her er det frivillige peer-støtte-arbejde igen en måde at arbejde sig hen mod 

arbejdsmarkedet på en mere uforpligtende og afprøvende facon:   

”Jeg har lidt nogle langsigtede mål med det frivillige arbejde, det er måske nogle meget langtidsstrakte 

mål, men jeg kan måske godt ønske at komme i gang med noget job i fremtiden, så jeg kan komme lidt af 

min førtidspension. Jeg synes, jeg er godt sikret gennem min førtidspension, og jeg er ikke klar til noget 

job nu, men måske på længere sigt, at jeg gerne vil noget job i en eller anden grad.” 

                                                           
3 Peer-uddannelsen er for lønnede peer-støttemedarbejdere, kollegaer samt frivillige peer-støtter, og det er derfor en 
unik måde at få indblik i og kvalificere sig til peer-arbejdet både lønnet og/eller som frivillig. 
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En anden frivillig i ”Bro til hverdagslivet” har fået tilkendt flexjob, og hun er meget interesseret i at arbejde 

som lønnet peer-støttemedarbejder. Hun bruger bl.a. det frivillige arbejde til at opkvalificere sine kompe-

tencer og CV, så hun står bedre i sin jobsøgning og får opbygget et netværk, som kan hjælpe til at åbne 

nogle døre ind til arbejdsmarkedet.   

I det følgende afsnit vil der blive evalueret på, om de frivilliges forventninger til at arbejde som frivillig peer-

støtte er blevet indfriet og i så fald, hvad de frivillige konkret har oplevet at få ud af arbejdet som frivillig 

peer-støtte.   

Hvad kan man få ud af at arbejde som frivillig peer-støtte?  
Som nævnt i tidligere afsnit går de frivillige ind til projektet med forskellige forventninger og behov. I dette 

afsnit vil der blive evalueret på, hvad arbejdet som frivillig peer-støtte kan give til de borgere, som arbejder 

som frivillige. Dette kan ud fra datagrundlaget opdeles i tre kategorier: ”Personlig udvikling”, ”Jobparathed” 

og ”Psykisk bedring”. Disse kategorier vil blive evalueret nedenfor. 

Personlig udvikling 

Samtlige frivillige peer-støtter i ”Bro til hverdagslivet” har fortalt, at de gik ind i projektet for at gøre en for-

skel for andre psykisk sårbare. Dels for at hjælpe andre mennesker, men også for selv at opleve glæden ved 

at gøre en forskel og føle, at man er noget værd. Samtidig fortæller de frivillige vigtigheden af at føle sig for-

bundet til andre mennesker og udvide sin sociale omgangskreds. En frivillig fortæller her, at hendes for-

ventninger til projektet er blevet indfriet, og hvordan det har påvirket hendes personlige udvikling og selv-

billede:  

”Mine forventninger er indfriet og meget til. Jeg føler, at jeg kan bruges til noget. Det giver mig en glæde, 

motivation, selvværd. Der er mange flere ord, jeg gerne vil sætte på, men jeg kan ikke lige finde dem. Jeg 

har rykket mig gennem det frivillige arbejde. Jeg er blevet meget mere motiveret til at gå ud og gøre en 

forskel for andre. Ikke at falde hen i den der ”jeg duer ikke til noget”. Det frivillige er rigtig godt for mig. 

Det giver noget selvtillid, og så møder jeg nogle andre mennesker, som jeg kan føle mig forbundet med, 

særligt de andre frivillige.”   

Samtlige frivillige fortæller, at de alle har oplevet en glæde og en følelse af at være noget værd ved at ar-

bejde som frivillig peer-støtte. Flere fortæller, hvordan denne positive følelse gør en forskel for dem rent 

socialt også. En frivillig fortæller, at hun pludselig tør åbne sig mere op over for mennesker, fordi hun har 

fået en tro på, at hun er noget værd. En anden fortæller, at hun er blevet mere social og tør komme mere 

ud. Hun er begyndt at komme på det lokale værested og kan deltage i de sociale arrangementer.  

En frivillig fremhæver, at hendes psykiske sårbarhed pludselig er blevet til noget positivt i hendes liv på 

grund af arbejdet som frivillig peer-støtte. Hun fortæller også, at det frivillige arbejde gør en forskel for 

hende i sociale og private sammenhænge, fx når hun er på date, eller når hun er til forældremøde på sin 

datters skole – hun har pludselig fået noget at fortælle og en sund identitetsfølelse:    

”Pludselig får din sårbarhed en positiv rolle i dit liv. Det bliver pludselig en styrke, at man har været igen-

nem alt det her, som har været svært. Før følte jeg, at det var spild af år, og at jeg bare skulle glemme det 

og skynde mig videre.  
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Men i ”Bro til hverdagslivet” har jeg lært så meget af at fortælle min egen historie, jeg er blevet afklaret 

omkring min egen sygdom. Det at jeg kommer ud til borgeren og er et positivt håb, det at jeg taler opløf-

tet omkring det at være syg, og at man stadig kan en masse ting og har ressourcer, det smitter rigtig me-

get af på mig selv også. Det kan jeg virkelig mærke. Den følelse, at jeg kan mærke, han [borgeren] rykker 

sig i vores samarbejde, det giver mig en identitet tilbage, at jeg faktisk kan være noget for andre menne-

sker. Det er rigtig stort for mig. Jeg har også fået noget at sige til andre, når de spørger, hvad jeg laver – 

en sund identitetsfølelse. Helt sikkert, det har betydet rigtig meget, bare sådan noget som at man skal på 

en date, og så kommer spørgsmålet ”nårh, hvad laver du så?”, så er det bare rart at have noget at for-

tælle – jeg er ikke sygemeldt eller laver ingenting, nej, jeg arbejder som frivillig peer. Det gælder også i 

andre sammenhænge, for eksempel til forældremøder på min datters skole. Jeg frygter ikke længere, at 

folk spørger ind til mig, og hvad jeg laver for nu har jeg noget at svare.”   

De frivillige fortæller også, at de får mere indhold og mening i dagligdagen ved at være med i projektet. En 

frivillig fortæller her, at det frivillige peer-arbejde giver hende indhold i hverdagen og det hjælper til, at hun 

får det bedre psykisk og ting, som før tog lang tid at få gjort og var uoverskuelige, det sker mere naturligt 

nu:  

”Før gik jeg meget rundt derhjemme, jeg havde nogle dage, hvor jeg kom på værested, og ellers passede 

jeg bare min behandling, og ellers skete der ikke så meget. Jeg havde dengang også stadig nogle svære 

dage og blev indlagt on/off. Men nu har jeg virkelig noget at stå op til stort set hver dag på grund af det 

frivillige arbejde. Det har gjort, at jeg har fået det bedre, jeg er kommet op igen. Alt det der før tog lang 

tid, det kører bare bedre nu, fordi jeg er oppe og i gang, fx så når jeg kommer hjem, så tager jeg lige støv-

sugeren. Det havde før taget hele dagen bare at få støvsuget, men nu gør jeg det bare.” 

     

Jobparathed 

Mange af de frivillige går ind i projektet for at prøve sig selv af i jobmæssig kontekst samt at blive afklaret 

omkring beskæftigelsesretning og kompetencer.  

En af de frivillige, som er med til at udvikle og opstarte Café Backstage (fællesskab for unge psykisk sår-

bare), fortæller, hvordan det arbejde har givet hende mod på arbejdsmarkedet, og at hun derfor har bedt 

om at blive indstillet til flexjob:  

”Hele denne her proces med at være med til at starte noget op – hvad skal konceptet indeholde, hjemme-

side og alt det, det synes jeg er rigtig fedt, for der kan jeg også bruge nogle af mine faglige kompetencer 

fra min uddannelse. Også alt det jeg har prøvet med projektet at holde oplæg og foredrag, det har jo gi-

vet mig helt vildt meget. Jeg har jo fået så meget mod på det hele, at jeg har snakket med min sagsbe-

handler om, at jeg skal indstilles til flexjob og prøve at komme tilbage på arbejdsmarkedet.” 

Andre frivillige fortæller, at før de blev frivillige, så overvejede de at søge lønnet peer-arbejde, men har væ-

ret i tvivl om, hvorvidt det gav mening for dem, og hvorvidt det var noget, de kunne være i jf. at bruge egne 

erfaringer aktivt og have ressourcerne til at være noget for et andet menneske. Det har de prøvet af som 

frivillige peer-støtter, og flere af dem har fået så meget mod på det, at de nu søger flexstillinger som løn-

nede peer-støttemedarbejdere. En frivillig fortæller her, hvordan hun er begyndt at søge de stillinger:  
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”Lønnet peer-arbejde er absolut noget, jeg vil. Det ved jeg nu. Jeg er begyndt at søge, jeg skal bare have 

en fod inden for et sted, så sker det.” 

Andre frivillige vil ikke nødvendigvis arbejde som lønnede peer-støttemedarbejdere, men de er blevet afkla-

ret omkring, at arbejdet med mennesker er en retning, som giver rigtig god mening for dem. En af de frivil-

lige er på førtidspension, men har en drøm om at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Han har gennem 

projektet fundet ud af, at denne drøm måske ikke er så fjern igen, og at han nok hellere vil arbejde med 

mennesker end med teknik, som ellers altid har været hans plan. 

”Det [projektet] har i hvert fald bekræftet mig i, at jeg hellere vil arbejde med mennesker, end hvad jeg 

havde troet, da jeg var ung, da var det noget med teknik. Jeg er ikke klar til at frasige mig min førtidspen-

sion endnu, men jeg er kommet tættere på og er blevet klogere på, hvilken retning jeg vil bevæge mig hen 

ad.” 

 

Psykisk bedring 

De fleste frivillige har ikke længere kontakt til psykiatrien, men enkelte har, og her kan nogle af dem mærke 

en udvikling efter at være blevet frivillig peer-støtte. En frivillig fortæller blandt andet, at vinteren ikke har 

været så hård for ham psykisk [jf. vinterdepression], og det mener han skyldes, at han har noget indhold i 

hverdagen, og at det frivillige arbejde giver ham et positivt selvbillede. En anden frivillig fortæller, at hun 

før projektet stadig havde svære dage og af og til stadig måtte indlægges, men efter at hun er begyndt at 

arbejde som frivillig peer-støtte har hun ikke været indlagt, og hun er begyndt at udfase sin behandling:  

”Jeg har ikke været indlagt siden, jeg startede i ”Bro til hverdagslivet”, jeg har ellers været inde og ude af 

psykiatrien i lang tid. Men nu er min medicin stabil, og jeg er i gang med udfasning af behandling; før gik 

jeg til behandling to gange om ugen, nu er det kun ca. hver tredje uge. Jeg har stort set ingen symptomer, 

ikke symptomfri, men tæt på. Jeg har rykket mig helt vildt.”   

Tre af de frivilliges mål, og hvorvidt de er blevet indfriet 

I starten af projektet blev det afprøvet, om det gav mening for de frivillige at udfylde en tom ”recovery-

stjerne” med mål og ønsker til kompetencer, som 

den enkelte frivillige gerne ville rykke sig på. Det 

gav mening for nogle frivillige, men langt fra alle, 

så projektet endte med at forlade ideen om at 

måle på de frivillige, og hvorvidt de rykkede sig 

på de områder, som de ønskede. Tre frivillige har 

dog valgt at holde fast i ”recovery-stjernen” og 

har i december 2017 vurderet, hvorvidt de har 

rykket sig i forhold til deres mål, da de startede i 

projektet primo/medio 2017. 

De frivillige har selv udfyldt felterne med deres 

ønsker/mål og sat krydser. Rødt kryds er, hvor de 

var, da de startede som frivillige peer-støtter i 

forhold til deres mål, grøn er, hvor de er nu. De 
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tre stjerner er samlet til en. De vurderer deres situation på en skala fra 1-10, hvor 1 er ”slet ikke opnået”, og 

10 er ”opnået”.   

 

Samtlige frivillige fortæller, at deres forventninger til det at arbejde som frivillig peer-støtte er blevet ind-

friet. Stort set alle de frivillige har rykket sig personligt og har især opnået en følelse af at være noget værd 

og at kunne blive brugt til noget. Nogle frivillige er blevet mere afklarede angående beskæftigelsesretning, 

mens andre er blevet klar til at søge flexstillinger. Enkelte har oplevet en stor udvikling på det psykiske om-

råde, som især for en enkelt frivillig har betydet ingen indlæggelser og udfasning af behandling. Men der 

har været, og er stadig, udfordringer med det frivillige arbejde som peer-støtte. Der er både strukturelle 

begrænsninger og personlige udfordringer. Dette fremhæves i følgende afsnit.   

 

Udfordringer og begrænsninger i frivillig peer-støtte 
Selvom de frivillige har oplevet at få indfriet deres forventninger til projektet, så har der været benspænd, 

begrænsninger og personlige udfordringer. I dette afsnit opdeles disse udfordringer i ”strukturelle udfor-

dringer” og ”personlige udfordringer”.  

Strukturelle udfordringer 

Der er flere borgere, som har henvendt sig til projektet, fordi de ønsker at arbejde som frivillige peer-støt-

ter, men hvor politiske regler og rammer har endt med at spænde ben for borgeren. Mange borgere, som 

henvender sig til projektet for at blive frivillige peer-støtter er i jobafklaring eller i et såkaldt ressourcefor-

løb ved jobcenteret. På grund af reglerne for frivilligt arbejde er det ikke tilladt at arbejde som frivillig, hvis 

man er i jobafklaring eller lignende forløb. Hvordan det vendes og drejes afhænger af den enkeltes sagsbe-

handler, men som hovedregel er det ikke muligt. Dette har vist sig at være en udfordring, da mange bor-

gere i projektets målgruppe netop er i denne form for forløb. Dette har betydet, at flere borgere ikke har 

fået ”tilladelse” til at arbejde som frivillig peer-støtte af sagsbehandlere. For at imødekomme disse borge-

res ønsker har jobcenteret og projektets frivilligkoordinator indgået et samarbejde om, at frivilligkoordina-

tor kan inviteres med til borgerens samtale med sagsbehandleren, hvor frivilligkoordinator kan hjælpe ved 

at besvare spørgsmål og forsøge at skabe dialog om mulighederne i projektet for borgeren.   

Der er også opstillet konkrete timetal for, hvor meget frivilligt arbejde den enkelte må udføre, hvis man er 

på støtte fra staten af forskellig art. Det varierer alt efter, om man modtager sygedagpenge, kontanthjælp 

eller lignende. Dette kan være meget svært at navigere i, særligt fordi reglerne hele tiden ændrer sig alt ef-

ter politisk agenda og strategi. Projektet har derfor fundet det nødvendigt at lave foldere til de frivillige og 

mulige interesserede, så de er nogenlunde opdateret på deres rettigheder og begrænsninger i forhold til 

frivilligt arbejde. En konsekvens kan nemlig være, at den frivillige bliver trukket i den økonomiske støtte fra 

staten, hvis disse regler ikke overholdes.    

Disse regler og begrænsninger er ikke specifikt for frivillig peer-støtte, men for frivilligt arbejde generelt. 

Det gør sig dog ekstra relevant i projektet, da mange psykisk sårbare, som er projektets målgruppe, er i for-

skellige forløb i kommunen og eventuelt modtager økonomisk støtte fra staten.  
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Personlige udfordringer 

Der har været forskellige personlige udfordringer for de frivillige peer-støtter. Udfordringerne varierer alt 

efter den frivillige og dennes situation, men flere udfordringer går på tværs, og derfor fremhæves de her.  

I projektet har det varieret, hvorvidt der har været flest borgere eller flest frivillige peer-støtter i projektet. 

Men det sidste halve år af projektet har der været betydeligt flere frivillige end borgere til at modtage støt-

ten. Dette har betydet, at flere frivillige har gået i længere perioder uden at være matchet med en borger, 

og derfor ikke har kunnet lave det frivillige arbejde, som de gerne vil. Det kan for nogle frivillige opleves 

som et nederlag, eller at der ikke er brug for dennes hjælp og ressourcer alligevel. Udfordringen har været, 

at det har været nemmere at rekruttere frivillige end borgere/modtagere til projektet. Så selvom behovet 

for den frivillige peer-støtte uden tvivl er der, så har det ikke altid været muligt at opfylde matchning mel-

lem borger og frivillig uden, at der er gået en længere periode for den frivillige.  

En anden udfordring har været, at de frivillige lever meget forskellige liv ved siden af det frivillige arbejde – 

nogle studerer eller arbejder, nogle har børn og familie, og nogle har nogenlunde tid til det frivillige ar-

bejde, mens andre har meget travlt og kan have svært ved at kombinere det frivillige arbejde med en travl 

hverdag. Dette har betydet, at det har været meget svært at samle de frivillige til møder og arrangementer, 

og det har særligt været frustrerende for de frivillige, som ide-udvikler og forsøger at starte nye initiativer 

op i projektet. Mange møder er blevet aflyst eller udsat. De frivillige, som møder op, kan opleve, at de må 

påtage sig mere ansvar, end de egentlig først havde påtænkt sig. Derfor har projektet erfaret, at det er nød-

vendigt at have flere frivillige end først tiltænkt på hvert initiativ for at sikre, at enkelte frivillige ikke står 

med hele arbejdet. Dette gør sig gældende i frivilligt arbejde generelt, men det gør det stadig relevant at 

overveje, hvor meget man kan forlange af den enkelte frivillige, og hvilke minimumskrav, der skal være, 

særligt fordi enkelte af de frivillige og i særdeleshed også modtagerne af den frivillige peerstøtte kan 

komme i klemme. Projektet har forsøgt at forebygge denne ustabilitet blandt de frivillige ved at sikre, at der 

er flere frivillige på de enkelte initiativer end først tiltænkt, samt at enkelte borgere, som modtager den fri-

villige peer-støtte tilknyttes mere end en frivillig. 

En tredje udfordring i det frivillige arbejde kan være, hvis en borger vælger at afslutte samarbejdet med 

den frivillige. Dette er kun sket enkelte gange og har aldrig været på grund af den frivillige, men oftest har 

borgeren ikke været klar til projektet alligevel. Men dette ophør af samarbejdet kan opleves som en afvis-

ning for den frivillige. Det er derfor vigtigt, særligt som frivilligkoordinator, at italesætte sådan en mulighed 

helt fra start i den indledende samtale med den frivillige, så den frivillige er klædt på til en sådan situation, 

hvis den skulle opstå. En frivillig fortæller, hvordan han oplevede det, da borgeren sprang fra projektet:  

”At hun [borgeren] ikke kunne alligevel, det vidste jeg godt, da jeg gik ind i projektet fra start af, at det er 

en meget broget type mennesker, vi kommer til at være støtte for, så nogle gange passer det ikke ind, og 

nogle gange skal borgeren lige mærke, om det var den støtte, de havde brug for, og måske de kan 

mærke, at det ikke lige var det, de ledte efter alligevel. Det, synes jeg, er fair nok, men lige når man står i 

det, så kan man godt tænke ”hvorfor?”. Jeg har været meget i kontakt med den slags mennesker gennem 

min egen sygdom, så jeg ved, at det ikke er ensbetydende med, at hun ikke kan sammen med mig. Det 

var, fordi hun ikke havde overskuddet til at gå ind i det.” 

En anden grund til at samarbejdet mellem en frivillig peer-støtte og borger kan ophøre eller sættes midler-

tidigt på pause kan være fordi, at borgeren bliver indlagt i psykiatrien. Dette kan være en svær og ukendt 
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situation for den frivillige, og derfor har det været på dagsordenen for flere frivilligmøder, så de frivillige 

kan tale om det og sparre med hinanden om handlemuligheder i sådanne situationer. 

En sidste udfordring, som bør fremhæves, er, at den frivillige selv kan opleve nogle svære psykiske perio-

der. Derfor har projektet fra start italesat, at det er helt acceptabelt, hvis en frivillig bliver nødt til at bede 

om en pause fra projektet. Der findes en ny midlertidig frivillig til borgeren, og så har frivilligkoordinator 

løbende kontakt til den frivillige, som er på pause, så de sammen kan vurdere, hvornår/hvis den frivillige er 

klar til det frivillige arbejde igen. Dette er dog kun sket enkelte gange i projektet.           

 

Perspektivering til CHIME 

I denne delkonklusion vil de frivillige peer-støtters erfaringer fra ”Bro til hverdagslivet” ud fra ovenstående 

citater og tematikker kort blive perspektiveret i en CHIME-analytisk ramme for at fremhæve frivillig peer-

støttes mulige betydning som understøttende til de frivilliges personlige recovery. 

Forbundethed 

Det er vigtig for alle mennesker at have gode relationer og føle sig forbundet til andre mennesker på en po-

sitiv måde. Samtidig er involvering og formål i lokalsamfundet også vigtigt for recovery ifølge CHIME4. 

Ovenstående citater fra de frivillige tyder på, at de frivillige peer-støtter oplever en forbundethed til de an-

dre frivillige baseret på de fælles erfaringer med psykisk sårbarheder, men særligt også baseret på det fæl-

lesskab og ligeværd, som de opnår i relationerne til hinanden. Samtidig giver flere af de frivillige udtryk for, 

at de oplever at have et formål og at kunne være noget værd for andre mennesker, og at de kan gøre en 

forskel, også på samfundsniveau. Dette skaber en positiv forbundethed i forhold til det øvrige samfund, 

hvilket ifølge CHIME er vigtig faktor i recovery, da det kan styrke følelsen af, at man bidrager og føler sig 

forbundet til noget større.    

Håb og optimisme 

Håb og optimisme er anerkendt som vigtige faktorer i den personlige recovery, og forandring synes ikke 

mulig, medmindre man har troen op, at det er muligt at opnå et bedre liv5. Nogle af de frivillige oplever 

gennem det frivillige peer-støtte-arbejde, at de får troen på og håbet for, at det er muligt for dem at 

komme tilbage på arbejdsmarkedet. Andre frivillige fortæller, hvordan det at være et håb for en borger, 

smitter af på dem selv og forstærker troen på, at de har ressourcer, og at psykiske vanskeligheder kan ven-

des til positive kompetencer og åbne op for fremtidige muligheder.  

Identitet 

Mennesker med psykiske vanskeligheder oplever ofte selv-stigma og lavt selvværd6. Dette kommer også 

tydeligt frem i rapportens datamateriale, da de frivilliges største motivation for at blive frivillig peer-støtter 

er at opleve at gøre en forskel for et andet menneske, at opleve at være noget værd og en opløsning af ”jeg 

duer ikke til noget”-stigma, som flere frivillige fortæller om. Det tyder på, at ved at arbejde som frivillige 

                                                           
4 Leamy et al 2011 
5  Leamy et al 2011 
6 Bandura 1994 
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peer-støtter oplever de frivillige en mindskning af selv-stigma og lavt selvværd. Flere frivillige oplever, hvor-

dan psykiske vanskeligheder kan blive til en ressource, og at det at arbejde som frivillig peer-støtte giver 

dem en positiv, sund identitetsfølelse ved, at de har en beskæftigelse, noget at fortælle, et formål og ind-

hold i hverdagen.  

Mening  

Mennesker med psykiske vanskeligheder kan have svært ved at finde mening i tilværelsen, og det at (stile 

efter at) leve et meningsfuldt liv er en vigtig faktor i den personlige recovery7. Hvad der giver mening for 

den enkelte er ofte meget individuelt, men flere frivillige fortæller, hvordan arbejdet som frivillig peer-

støtte giver dem ny mening med tilværelsen – at kunne være noget for andre og opbygge nye sociale roller, 

som er værdsatte og har formål. Samtidig giver det frivillige peer-støtte-arbejde mening og indhold i hver-

dagen og noget at stå op til for den enkelte frivillig.   

Empowerment 

Empowerment er et meget bredt begreb, men ud fra CHIME er empowerment at genfinde og fokusere på 

sine styrker, tage personligt ansvar og kontrol over eget liv og at opnå handlemuligheder8. De frivillige peer-

støtter i ”Bro til hverdagslivet” fortæller, at de oplever at få genfundet og styrket deres ressourcer og troen 

på dem selv samtidig med, at de frivillige får mod på at sætte mål for sig selv og styrket deres handlerum, 

såsom at blive klar til at bede om indstilling til flexjob, at sætte en målsætning om delvis frasigelse af før-

tidspension og at finde handlemulighederne og ressourcerne til at indgå i nye sociale relationer og påtage 

sig nye værdsatte sociale roller.     

 

Ved at perspektivere de frivillige peer-støtters personlige erfaringer fra ”Bro til hverdagslivet” med CHIME, 

viser det, at frivillig peer-støtte kan skabe positive resultater inden for alle fem elementer i CHIME, som – 

hver for sig eller i kombination – kan styrke de frivillige peer-støtters personlige recovery.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Deegan 1994 
8 Leamy et al 2011 
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MODTAGERNE AF FRIVILLIG PEER-STØTTE 
I dette kapitel præsenteres projektets viden om, hvilke borgere, der henvender sig for at modtage frivillig 

peer-støtte, hvorfor de henvender sig (forventninger og behov), hvad de får ud af at modtage frivillig peer-

støtter, samt hvilke udfordringer, der kan være. Til sidst i kapitlet perspektiveres modtagerne af frivillig 

peer-støttes erfaringer til CHIME.  

Hvem er borgerne?  
I dette afsnit præsenteres generelle karakteristikas ved borgerne gennem alder, køn og livssituation. 

Der er i skrivende stund 11 borgere, som modtager følgeskab af en frivillig peer-støtte i ”Bro til hverdagsli-

vet”. Borgerne er fra alderen 21 år til 70år.  

Aldersstatistik: 

21-30år = to borgere, 31-40år = to borgere, 41-50år = fire borgere, 51-70år = tre borgere 

Borgerne får gennemsnitligt 1-2timers frivillig peer-støtte om ugen. Der er kun en borger, som deltager i 

mere end en aktivitet i projektet, da hun får følgeskab og deltager i recovery caféerne.  

Der er otte kvindelige borgere og tre mandlige, som modtager frivillig peer-støtte i form af følgeskab. Al-

dersgruppen og køn ved deltagerne i recovery caféerne er fra 29år til 70 år. Der er nogenlunde ligelig forde-

ling af mænd og kvinder.  

De borgere, som henvender sig til ”Bro til hverdagslivet” for at få støtte af en frivillig peer-støtte, har meget 

forskellige livssituationer. Nogle af borgerne er i tæt samarbejde med behandlingspsykiatrien og har haft 

enkelte indlæggelser, mens de har været med i projektet, mens andre borgere har arbejde, nogle har fami-

lier, og nogle er alene.  

De borgere, som deltager i recovery caféerne, er ofte kommet lidt længere i deres recovery proces end de 

borgere, som modtager følgeskab. Deltagerne i recovery caféerne kommer der hovedsagligt for at få nye 

vinkler og konkrete redskaber til deres recovery-proces.  

Projektet har samtidig oplevet efterspørgsel fra unge og deres forældre, som efterlyser fællesskaber for 

unge, som oplever psykiske udfordringer, men hvor det ikke altid er udfordringerne, som skal være i cen-

trum. Derfor er projektet ved at udvikle et café-koncept, som skal tilbyde fællesskab, kreative aktiviteter og 

oplæg for de unge ud fra de interesser og behov, de unge kommer med. Da caféerne i skrivende stund ikke 

er startet op endnu kan en præcis karakteristika af de unge borgere ikke foretages, men ud fra henvendel-

serne og efterspørgslen er erfaringerne, at det er unge fra omkring 14 år og op i 20’erne, som mangler fæl-

lesskaber, hvor der er plads til at have det svært. De mangler steder, hvor man kan være sammen om at 

lave kreative ting og snakke hverdagssnak, men hvor der samtidig også er plads til at trække stikket, tage 

tidligt hjem eller sidde i et hjørne uden at deltage og bare være. Det gælder både unge, som allerede er i 

kontakt med psykiatrien, men også unge, hvis psykiske udfordringer ikke har nået at blive omfattende.  
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I følgende afsnit vil der blive evalueret på, hvorfor borgere henvender sig til projektet for at modtage frivil-

lig peer-støtte; hvad er det for nogle behov og ønsker borgerne har, og hvad forventer de at få ud af den 

frivillige peer-støtte?     

Motivationen for at sige ja? – forventninger og behov 
I dette afsnit vil der blive fremhævet, hvilke forventninger og behov, borgerne har, når de henvender sig til 

”Bro til hverdagslivet” for at modtage støtte af en frivillig peer-støtte. 

Fælles for de borgere, som henvender sig til ”Bro til hverdagslivet” for at få følgeskab, er, at de har nogle 

sociale udfordringer. Mange af borgerne fortæller, at de er ensomme. Mange har ikke kontakt til familien, 

og de har måske på grund af deres psykiske og sociale udfordringer mistet kontakten til deres sociale net-

værk. Ensomheden og de psykiske udfordringer gør, at det for mange af borgerne er svært at komme ud fra 

boligen og deltage i meningsgivende aktiviteter.  

Projektets oprindelige formål var at følge borgerne ud i foreningslivet og civilsamfundet. Efter samtaler 

med borgerne har projektet dog erfaret, at mange af borgerne rigtig nok gerne vil ud i foreningslivet og del-

tage i civilsamfundet som medborger, men borgerne er slet ikke klar til det. De borgere som henvender sig, 

vil i første omgang gerne have støtte til at komme ud ad døren. De fleste har et ønske om at komme ud at 

gå en tur i naturen en gang om ugen. En borger fortalte, at hun gerne ville have støtte til at komme ned ad 

trappen, tømme postkassen og hjem igen. Borgerne har altså brug for støtte til at tage de mange små skridt 

i hverdagen, der skal til for, at de overhovedet er klar til at overveje at deltage i fx foreningslivet. Erfaringen 

i projektet er, at alene det at komme ud ad døren, er en stor overvindelse for mange af borgerne i projek-

tet, og derfor er det oprindelige formål med projektet om at hjælpe borgerne ud i foreningslivet erstattet af 

formålet om at støtte borgeren i de skridt, som borgeren har brug for, om det så er at gå sammen ned ad 

trappen, tømme postkassen og hjem igen. Borgerne er meget forskellige steder i livet, og deres motivation 

for at deltage i projektet er derfor også meget varieret.       

Ud at gå en tur  

De fleste borgere, som henvender sig, vil gerne have støtte til at komme ud at gå en tur. En borger fortalte, 

at hun ikke har været uden for sin dør i to år, medmindre det har været for at handle ind eller tage til be-

handling. Hun fortalte, at hun ikke selv kommer ud ad døren, dels har hun ikke overskuddet, og dels er det 

for ensomt at gå alene rundt. En anden borger henvendte sig til projektet med et lignende ønske. Hun for-

tæller her, at hun følte sig ensom og gerne ville møde en, som havde lyst til at gå en tur sammen med 

hende:  

”Jeg ville gerne arbejde med mig selv. Jeg har længe følt mig ensom, manglet nogen at snakke med. Jeg 

ville gerne ud at gå tur, ud og nyde naturen og havnen, komme ud af min lejlighed. Men det kommer jeg 

ikke selv.” 

 

Social angst 

Flere af borgerne, som henvender sig med ønsket om at modtage frivillig peer-støtte, har sociale udfordrin-

ger. Flere af borgerne har (social-) angst, hvilket kan hæmme dem i at komme ud. Dette forstærker deres 

følelse af ensomhed og isolation, og en borger fortæller i interviewet, at det har været med til at forværre 
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hendes psykiske tilstand. Flere af borgerne, som henvender sig, har derfor et ønske om at arbejde med den 

sociale angst og få støtte i at være blandt mennesker, men i deres eget tempo. Det er meget forskelligt, 

hvor omfattende den sociale angst hos borgerne er. En enkelte borger, som tidligere nævnt, ville gerne 

have støtte til at komme ned ad trappen, tømme postkassen og tilbage i lejligheden igen. Hendes ønske er 

på længere sigt at komme på det lokale værested i Rudersdal, men hun har brug for en at tage de små 

skridt med. Planen er, at borgeren og den frivillige efter noget tid vil forsøge at tage ned at handle sammen, 

og efter noget tid igen vil de sammen tage bussen et stop og gå sammen tilbage hjem igen, og sådan fort-

sætter de, indtil de måske kan tage forbi værestedet.  

En anden borger i projektet fortæller, at hun har social angst og føler sig ensom, men samtidig vil hun gerne 

ud at opleve ting. Hun fortæller her, at det var hendes motivation for at kontakte projektet:  

”Jeg har det jo svært ved mange mennesker, jeg har social angst, og det vil jeg gerne arbejde på – jeg 

følte mig ensom, jeg ville gerne ud og have nogle gode oplevelser.”  

      

At møde en, der forstår 

De fleste som henvender sig til projektet for at modtage peer-støtte gør det blandt andet fordi, at den frivil-

lige selv har oplevet psykiske vanskeligheder. Det er borgernes ønske at møde et menneske, som forstår 

deres situation og udfordringer, fordi de selv har været der. En borger fortæller, at hun altid har følt sig for-

kert, skammet sig over sig selv og altid taget hensyn til andres behov før sine egne – ting hun ikke har turde 

sige, og egne præmisser hun ikke har turdet leve efter. Hun fortæller her, at hendes motivation for at indgå 

i projektet var at møde en person, som ville kunne forstå hende: 

”Jeg har altid følt mig forkert, skammet mig og levet mit liv på andres præmisser. Der har været mange 

ting, som jeg ikke turde sige, og jeg har holdt ting for mig selv, fordi jeg ikke ville bebyrde andre. Men jeg 

håbede nok [ved at være med i projektet], at jeg kunne møde en person, som ville kunne forstå mig og 

min situation, fordi personen selv har oplevet noget lignende.”  

En anden borger fortæller, at han har en diagnose, som mange misforstår og ikke tør snakke om. Hans mo-

tivation til at kontakte projektet var at snakke med en, som kendte til at have lignende psykiske udfordrin-

ger, så han kunne føle sig forbundet:  

”Folk har svært ved min diagnose – de misforstår, hvad det handler om. Jeg ville gerne lære en at kende 

og snakke med en, som kender til at have sådan nogle psykiske problemer. En som jeg kan snakke med og 

føle en form for forbundethed til.” 

   

Følgeskab til fællesskaber 

Nogle af borgerne, som henvender sig til projektet, har et ønske om at komme ned på værestedet i Ruders-

dal, hvor de kan blive del af et afgrænset fællesskab med andre i lignende situationer. Nogle af borgerne er 

ikke klar til at komme derhen, så der starter borgeren og den frivillige med at gå nogle ture og langsomt ar-

bejde sig hen imod værestedet, mens andre borgere og frivillige tager forbi værestedet uden at gå ind, men 

bare så borgeren kan fornemme stedet. Senere tager de ind på værestedet, hilser på personalet og går 
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hjem igen. Med tiden er forhåbningen for flere af borgerne, at de kan være med til en fællesspisning og evt. 

et socialt arrangement på værestedet sammen med den frivillige som støtte.  

Den yngste borger, som har henvendt sig, er 21år. Hun kontaktede projektet, fordi hun havde et ønske om 

at gå til dans, fitness og blive del af nogle fællesskaber for andre unge. Hun er den første borger, som har 

henvendt sig til projektet med ønsket om følgeskab til konkrete aktiviteter. Hun går nu ture sammen med 

den frivillige, de er sammen ved at undersøge mulighederne for dans, og så afventer hun, at Café Backstage 

starter op til april 2018, da hun ønsker at blive del af et fællesskab for unge, hvor der er plads til at have 

nogle udfordringer.  

 

I det næste afsnit vil der blive evalueret på, om borgernes ovennævnte behov og ønsker kan blive indfriet i 

”Bro til hverdagslivet” og generelt undersøge, hvad borgerne oplever at kunne få ud af at modtage frivillig 

peer-støtte.  

 

Hvad får borgerne ud af at modtage frivillige peer-støtte? 
Som nævnt i tidligere afsnit går borgerne ind til projektet med forskellige forventninger og behov. I dette 

afsnit vil der blive evalueret på, hvad frivillig peer-støtte kan give til de borgere, som modtager støtten. Ud 

fra datamaterialet er dette inddelt i kategorierne: ”Indhold i hverdagen”, ”Ligeværd og frirum” og ”Glæde 

og lysten til livet”.  

Indhold i hverdagen  

Mange af borgerne, som har henvendt sig til ”Bro til hverdagslivet”, oplever ensomhed, isolation og mang-

lende indhold i hverdagen. En borger fortæller her, at hun har fået en masse oplevelser med den frivillige 

peer-støtte, og at det har hjulpet hende til at deltage på egen hånd i flere sociale arrangementer og givet 

hende mere socialt og meningsfuldt indhold i hverdagen:   

”Vi har oplevet en masse ting sammen: Cyklet ture, hun har fortalt om naturen og fugle, vi har snakket. 

Og så var vi jo afsted til foredrag. Jeg havde ikke selv hørt om det, men [den frivillige peer-støtte] foreslog 

det. Og det var jo så fantastisk. Det havde jeg jo aldrig oplevet uden hende. Jeg er ikke så ensom mere, og 

jeg kan mærke, at min sociale angst ikke spiller så meget ind længere. At møde hende har ansporet mig 

til at sige ja til nogle ting, nogle sociale arrangementer med venner og andre, som jeg før aldrig var taget 

med til. Nu bliver det ikke bare ved snakken, nu gør jeg det. Jeg har lært, at jeg godt kan.” 

Borgeren fortæller videre, at mødet med den frivillige peer-støtte også har givet hende mod til at arbejde 

videre med sin recovery-proces gennem nogle kommunale tilbud:  

”Jeg har også meldt mig til et forløb gennem kommunen, som hedder ”Fem veje til et godt hverdagsliv”. 

Det er også stort for mig. Jeg kommer afsted til arrangementer og kurser, som jeg tidligere ikke ville være 

taget til.” 

En anden borger fortæller, at hun oplever en masse med den frivillige peer-støtte, og det giver hende noget 

at se frem til i hverdagen, noget at glæde sig til:  
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”At være med i ”Bro til hverdagslivet” og møde [den frivillige peer-støtte], det har været helt fantastisk! 

Det har været sådan, at vi bl.a. har været på Karen Blixen Museum og på café og drikke the. Vi har 

mange gange siddet og snakket i timevis og grinet.  

Det er ikke, fordi jeg som sådan savner ham i løbet af ugen, som hvis man var forelsket, men jeg har bare 

vidst,” han kommer på mandag, så har jeg noget at se frem til”. Og så går jeg og glæder mig til, at det 

bliver mandag.” 

En borger fortæller også, at mødet med en frivillig peer-støtte har gjort, at hun pludselig er en af dem, som 

hun tidligere sad og kiggede misundeligt på fra sit vindue: 

”[Den frivillige peer-støtte] har gjort, at jeg kommer ud, at jeg ikke sidder bag mine gardiner og kigger ud, 

eller bruger hele dagen kun på at se fjernsyn. Jeg er pludselig en af dem på den anden side af vinduet, 

som jeg før kiggede misundeligt på.” 

  

Ligeværd og frirum 

Samtlige borgere i projektet fortæller, at de oplever et ligeværd med den frivillige peer-støtte, dels fordi 

denne selv har oplevet psykiske udfordringer, men i høj grad også, fordi peer-støtten arbejder som frivillig. 

Stort set alle borgere i projektet fortæller, at størstedelen af den kontakt til andre, de har i hverdagen, er til 

kommunale medarbejdere, altså mennesker, som arbejder og får løn for relationen. Der er ingen tvivl om, 

at de medarbejdere har været/er uundværlige for borgerne, og de udtrykker alle, at de har en god relation 

og aldrig ville undvære den støtte, men fordi peerstøtten er frivillig, så giver det noget andet. Flere borgere 

bruger ordet ”ligeværd”, når de forklarer, hvad det betyder for dem, at peer-støtten er frivillig. En borger 

forklarer, at fordi den frivillige peer-støtte er der for sin egen skyld, og at han/hun selv får noget ud af rela-

tionen også, så giver det ligeværd: 

”Jeg tænker over, at hun er der for sin egen skyld – og min selvfølgelig. Men at hun også selv får noget ud 

af det. Det giver noget ligeværd. Og så kan vi jo snakke om alt.” 

En anden borger fremhæver, at den frivillige peer-støtte også giver ligeværd, fordi der ikke er nogen dags-

orden eller målsætning for at mødes:    

”Det er dejligt, at hun er her som frivillig. For eksempel i forhold til min bostøtte, så bliver det hurtigt me-

get afmålt, der er målsætninger, dagsorden, begrænset tid, regler, rammer og mål. Jeg er meget glad for 

min bostøtte, men jeg kan sagtens mærke, at hun kommer fra kommunen, og at det er et arbejde. Det er 

fint, men så giver det mig noget helt andet at være sammen med [den frivillige peer-støtte], det er meget 

løsere, fleksibelt, ligeværdigt, og vi kan snakke om lige, hvad vi vil.” 

En tredje borger fortæller, at det har gjort en stor forskel for hende at møde en person, hvor de kan snakke 

om alt – at samtaleemnet ikke behøver være sygdom, misbrug og alt det svære, det giver hende et frirum: 

”Det er et frirum, at man ikke skal tale om sit misbrug og psykiske problemer hele tiden, for det er jo ikke 

til at holde ud. At jeg har mødt en, hvor jeg ikke behøver snakke alkohol og problemer, det har gjort en 

forskel, helt sikkert.” 



30 
 

Samtidig betyder det meget for borgerne i forbindelse med ligeværd, at den frivillige selv har oplevet psyki-

ske vanskeligheder. Mange af borgerne ønskede at møde en person, som kunne forstå deres situation, fordi 

de selv havde været der. En borger fortæller, hvordan det har givet hende et frirum og en accept at møde 

en anden, som også har oplevet udfordringer. Dette frirum og accept har haft så stor betydning for hende, 

at hun nu tør stå ved sig selv og leve livet på sine egne præmisser. Hun fortæller, at det skyldes, at hun har 

mødt en person, hvor hun kan fortælle de svære ting og de små ting og bare være sig selv: 

”At møde [den frivillige peer-støtte] har givet mig et frirum, en accept og forståelse. Jeg tænker ikke læn-

gere så meget over, at jeg er forkert. Jeg er begyndt at sige ting her og nu, åbne mere op på arbejde og 

derhjemme. Jeg tør nu stå ved mig selv, åbne mig op, og det betyder, at jeg i meget højere grad nu tør 

leve livet på mine egne præmisser. Det har været fantastisk. 

Jeg tror, det er fordi, vi kan snakke sammen om alt, og at det er ok, at jeg fortæller, at jeg har det svært 

eller har været stresset. Hun forstår det jo, og jeg føler mig meget tilpas i hendes selskab, der er ikke no-

get, jeg ikke kan fortælle. Det kan handle om sygdom, og andre gange handler det om småting og om, 

hvad der er sket siden sidst. Det at jeg bare kan være sig selv.” 

En anden borger fortæller, hvordan samtalerne med den frivillige peer-støtte hjælper ham til at åbne op, 

fordi hun netop selv har oplevet lignende vanskeligheder: 

”Det giver mig meget at snakke med en, som kender til samme problemstillinger som mig. At hun selv har 

oplevet nogle ting, det gør det nemmere at tale om for mig, jeg åbner mere op, end jeg nogensinde før 

har gjort.” 

  

Glæde og lysten til livet 

Mange af borgerne har oplevet en personlig udvikling ved at være med i ”Bro til hverdagslivet” og modtage 

frivillig peer-støtte. En frivillig fortæller, at hendes familie har bemærket, at hun er blevet gladere, og hun 

fortæller, at det er på grund af den frivillige peer-støtte, og at han har givet hende lyst til livet igen: 

”Jeg er kommet mere ud, jeg er blevet mere åben, jeg er blevet gladere, det er helt sikkert. I sådan en 

grad, at min familie har kunne mærke det også. Han har givet mig lyst til livet igen.” 

En anden borger fortæller, at det at være med i projektet og møde den frivillige har gjort en forskel inden i 

hende, der er ikke længere tomt. Hun oplever glæde:  

”Det gør en forskel inde i mig, før var det helt tomt, fordi jeg ikke havde nogen. Hun skaber glæde i mig. 

Jeg føler mig glad inden i, når jeg er sammen med hende og også efterfølgende. Jeg føler mig ikke så en-

som som før, det liver mig op med sådan nogle snakke og oplevelser.” 

En borger har gennem projektet fået troen på, at hun kan – hun kan deltage i sociale arrangementer, og 

hun kan leve sit liv på sine egne præmisser uden at være bange for at sige fra:   
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”Jeg hviler mere i mig selv, jeg er blevet gladere, har de bemærket på mit arbejde, jeg har fået et frirum 

sammen med [den frivillige peer-støtte]. Det giver mig glæde. Jeg tør stå ved mig selv, jeg har oplevet ac-

cept, og jeg har fået en tro på, at jeg kan. Jeg kan være med til sociale arrangementer, jeg kan sige fra, 

og jeg kan leve mit liv på mine præmisser.”  

En anden borger har oplevet, at mødet med den frivillige peer-støtte har gjort en forskel for hendes mis-

brug. Hun fortæller, at hun ikke længere har samme behov, og at det hænger sammen med, at hendes psy-

kiske vanskeligheder bliver bedre. Hun er ikke helt ude af sit misbrug, men hun har i projektet haft lange 

perioder, hvor hun har været helt ude af det:  

”Jeg har ikke det samme behov længere [misbrug], og det hænger jo også sammen med, at mine psykiske 

problemer er blevet bedre – jeg er ikke helt ude af det endnu [misbruget], men i lange perioder af projek-

tet, så var jeg faktisk helt ude af det. Det skyldes 100% [den frivillige peer-støtte].” 

  

Begrænsninger og udfordringer 
Samtlige borgere, som har modtaget frivillig peer-støtte, fortæller, at deres forventninger er blevet indfriet, 

og at de føler, de har rykket sig på forskelligvis. Men der har også været udfordringer for borgerne, og der 

har været flere borgere, som aldrig kom i gang med den frivillige peer-støtte. Disse udfordringer vil blive 

gennemgået i dette afsnit.  

Når borgeren bliver afhængig af den frivillige 

Særligt en borger har oplevet at blive for afhængig af den frivillige og det indhold, som han giver i hverda-

gen. Borgeren fortæller, at hun oplevede, at hun hang sig i den frivillige og oplevede et behov for hans 

støtte og tilstedeværelse. Hun forklarer selv, at hun vidste, at det ikke er det, der er meningen med en frivil-

lig peer-støtte, men fordi han gav hende så meget, oplevede hun at blive afhængig af hans støtte:   

”Jeg har nok haft tendens til at hænge mig i ham – det er jo ikke det, man skal med en peer-støtte, det 

må man ikke med nogen personer, men han gav mig så meget, og jeg følte mig helt afhængig af ham og 

hans støtte.” 

Dette er aldrig meningen med den frivillige peer-støtte, men det fik særlig slem betydning, da den frivillige 

så tog på ferie i et par måneder. Borgeren oplevede tilbagegang i sin recovery proces, og hendes store 

fremskridt i samarbejdet med den frivillige gik i stå. Mens den frivillige var på ferie, blev borgeren matchet 

med en ny frivillig, men dette tog noget tid at få op at stå, og i mellemtiden var det, at borgeren oplevede 

tilbagegang. Borgeren er nu matchet med to frivillige for at opløse afhængigheden af den enkelte frivillige 

peer-støtte og for at hjælpe hende tilbage på rette recovery-spor igen.    

Når den frivillige er meget travl, og borgeren frygter at miste  

Fordi de frivillige peer-støtter netop arbejder frivilligt betyder det, at de ofte har meget andet ved siden af 

det frivillige arbejde; nogle studerer, nogle arbejder, nogle driver egen virksomhed, og nogle har familieliv 

og en social hverdag. Det betyder, at der kan opstå perioder, hvor den frivillige har særligt travlt, og det kan 

blive udfordrende at leve op til den mængde tid, som borgeren gerne vil mødes i. Det aftales individuelt 

mellem borger og frivillig ved første møde, hvor meget tid de hver kan lægge i samarbejdet, men jo bedre 
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relationen med tiden bliver mellem dem er erfaringen, at borgerne ønsker mere tid sammen med den frivil-

lige, og dette kan blive svært at opfylde. En borger fortæller, at fordi den frivillige har fået så stor betydning 

for hende, oplevede hun en frygt for at miste hende, en frygt, som gav hende en svær periode:   

”Det var svært for mig i en periode, for [den frivillige peer-støtte] er meget travl, og jeg var så bange for 

at miste hende, fordi hun betyder så meget for mig.” 

Projektet prøver at imødekomme denne frygt ved at tilbyde matchning med endnu en frivillig, så borgerens 

behov for mere kontakt kan opfyldes på den måde. Det er en løsning, som både borgeren og den travle fri-

villig har udtrykt begejstring over.    

Psykiske udfordringer  

Der har været flere borgere, som har henvendt sig til projektet, fordi de gerne vil modtage frivillig peer-

støtte, men som desværre ikke har været klar til det alligevel. Borgerne vil rigtig gerne, og de har et stort 

behov for en social kontakt og støtte til at komme ud, men det kræver et vist psykisk overskud at indgå i en 

ny relation og åbne sig op for en fremmed person. Selvom de frivillige peer-støtter tilbyder uforpligtende 

snakke og små gåture, så er projektets erfaring, at det kan være for overvældende for nogle borgere. Frivil-

ligkoordinatoren laver i disse tilfælde aftaler med en enkelte borger om løbende at kontakte borgeren og 

følge op på, om borgeren har overskuddet og lysten til at prøve samarbejdet med den frivillige peer-støtte.   

 

Perspektivering til CHIME  
I dette afsnit perspektiveres borgernes erfaringer med at modtage frivillig peer-støtte til CHIME. Dette gø-

res for at fremhæve frivillig peerstøttes potentiale som recovery-understøttende for borgerne, der modta-

ger frivillig peer-støtte.  

Forbundethed 

Mennesker med psykiske udfordringer oplever ofte en følelse af isolation og ensomhed og savner menings-

fulde, sociale relationer i hverdagen9. Samtlige borgere, som modtager frivillig peer-støtte i ”Bro til hver-

dagslivet”, gik ind i projektet på grund af ensomhed og et ønske om at komme mere ud. Borgerne fortæller, 

at de i mødet med den frivillige oplever forståelse, ligeværd, og forbundethed. Netop denne følelse af for-

bundethed er vigtig i CHIME for personlig recovery. Borgerne fortæller, hvordan de oplever sig forbundet til 

den frivillige, men også hvordan den frivillige hjælper til at skabe en forbundethed for borgeren til lokal-

samfundet gennem de aktiviteter og oplevelser, som den frivillige og borgeren har sammen. De borgere, 

som deltager i recovery-caféerne, oplever en forbundethed ikke kun til den frivillige peer-støtte, men også 

til de andre deltagere i caféerne.   

Håb og optimisme 

Håb og optimisme er vigtig for den personlige recovery. Håb bliver afgørende, når man ønsker en foran-

dring mod et bedre liv, hvilket er ønsket hos samtlige borgere i ”Bro til hverdagslivet”, som modtager frivil-

lig peer-støtte. Borgerne fortæller, at de gennem den frivillige peer-støtte får motivationen til forandring 

ved, at de i højere grad tør åbne sig op og italesætte drømme og ønsker for fremtiden, som han/hun gerne 

                                                           
9 Davidson et al 2004 
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afsøge sammen med den frivillige. Samtidig giver de frivillige peer-støtter håb og optimisme hos borgerne 

ved at hjælpe til de små successer i de små skridt. 

 Identitet 

At genvinde en positiv selvfølelse og identitet, at overvinde stigma og blive anerkendt som et helt menne-

ske er tredje vigtige element i personlig recovery10. Borgerne har henvendt sig til ”Bro til hverdagslivet”, 

fordi de netop ønsker en forandring i livet med mindre selvstigma og ensomhed. Datamaterialet viser, at 

flere af borgerne, som modtager frivillig peer-støtte, har oplevet en opløsning af selv-stigmaet om at være 

forkert ved at have en relation til en frivillig peer-støtte, som møder borgeren med accept, forståelse og 

ligeværd. Samtidig fokuserer den frivillige peer-støtte ikke på diagnose eller de psykiske udfordringer, med 

mindre borgeren har behov for det, ellers er det ligeværdige samtaler, som har fokus på det hele menneske 

og hverdagen, hvilket styrker borgernes identitet som andet end psykisk sårbar. Dette afspejles blandt an-

det i borgeren, som fortæller, at hun nu er den person ude på den anden side af vinduet, som hun før 

havde kigget misundeligt efter. Borgerne oplever også at komme mere ud og oplever mindre isolation og 

ensomhed gennem relationen til den frivillige, hvilket kan være med til at opbygge en positiv identitet hos 

borgeren.   

Mening 

At leve et liv med mening og meningsfuldt indhold er vigtigt for recovery. Vi finder alle mening på forskel-

lige måder. Borgerne, som modtager frivillig peer-støtte, fortæller, at de oplever, at den frivillige peer-

støtte hjælper til indhold og mening i hverdagen ved fysisk at støtte borgeren i at deltage i de aktiviteter, 

som giver mening og glæde for den enkelte – en tur på kunstmuseum, i kirke eller lignende. Følgeskabet er 

med til at genfinde meningen og lysten i oplevelser og nye handlemønstre for borgerne. Samtidig får bor-

gerne opbygget en meningsfuld, social relation til den frivillige peer-støtte, og for deltagerne i recovery ca-

féerne sker der en opbygning af relationer til de andre deltagere også. Borgernes erfaringer peger på, at 

frivillig peer-støtte i mange tilfælde kan fremme borgernes muligheder for et meningsfuldt liv ved at støtte 

borgeren i at genfinde, hvad der giver mening for den enkelte (interesser, oplevelser, relationer), og hvor-

dan de sammen kan afsøge mulighederne.    

Empowerment 

Empowerment handler om at styrke borgernes ressourcer og at støtte op om borgernes handlemuligheder. 

Borgerne udvider deres handlemuligheder løbende ved først at turde åbne sig op og italesætte håb og 

drømme og efterfølgende så at tage de små skridt sammen med den frivillige. De frivillige peer-støtter kan 

gennem deres støtte være med til at forebygge, at borgeren giver op eller mister ønsket af syne. Samtidig 

kan de frivillige være med til at udvide borgernes recovery-redskaber og derved handlemuligheder gennem 

recovery caféerne og ved at følges med borgeren til foredrag eller fortælle om kurser i kommunen.  

 

Den frivillige peer-støttes resultater varierer fra borger til borger, da de tager udgangspunkt i den enkelte 

borgers behov, situation og ressourcer. På trods af mangfoldigheden blandt borgerne og variationen af 

støtte og indhold, så peger denne perspektivering til CHIME på, at frivillig peer-støtte kan skabe positive 

                                                           
10 Leamy et al 2011 
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resultater inden for samtlige fem elementer i CHIME for borgere med psykiske og sociale vanskeligheder. 

Datamaterialet peger således på, at frivillig peer-støtte har potentiale som recovery-understøttende. 
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RAMMERNE FOR FRIVILLIG PEER-STØTTE 
Dette kapitel præsenterer, hvilke rammer og samarbejder, som har givet særlig god mening i projektet. 

Samtidig præsenteres centrale elementer som fastholdelse af de frivillige, uddannelse til de frivillige og so-

cialt fællesskab.  

Arbejdsgruppe bag ”Bro til hverdagslivet” 
I ”Bro til hverdagslivet” er der nedsat en arbejdsgruppe, som består af pårørende- og brugerforeningerne 
SIND og LAP, Frivilligcenter Rudersdal, Foreningen Det Sociale Netværk, en udviklingskonsulent fra Social-
området i Rudersdal Kommune, en daglig leder fra det psykosociale indsatsområde i Rudersdal, samt bor-
gere og frivillige med egne erfaringer fra frivilligforeningen Ressourcebanken. Projektleder fra peer-projek-
tet samt frivilligkoordinator indgår også. Formålet med arbejdsgruppen var fra starten at dele viden og 
kompetencer og derudfra samarbejde om at skabe ”Bro til hverdagslivet” som forsøg på et projekt, som 
understøtter borgerne i Rudersdals recovery gennem social inklusion. Formålet er også at generere viden 
og erfaringer om, hvilke potentialer, der ligger i frivillig peer-støtte. Arbejdsgruppens opgave i ”Bro til hver-
dagslivet” er at bidrage til at sikre tillægsmodellens gennemførelse og den lokale forankring i Rudersdal.  
 
Til ”Bro til hverdagslivet” er der udarbejdet et kommissorium af arbejdsgruppen, som forklarer intensionen 

bag tillægsmodellen: 

”Tillægsmodellen ønskes afprøvet, da peer-støttemedarbejderne i partnerskabets nuværende to peer-støt-

temodeller [individuel og gruppebaseret peer-støtte], er forankret inde i indsatserne, og arbejder med at 

implementere peer-støtten der. For at supplere dette arbejde og afprøve mulighederne for samskabelse 

mellem frivillige foreninger, lokalsamfund, kommune og region, ønsker partnerne at udvikle og afprøve en 

model for frivillig peer-støtte. 

Denne peer-to-peer indsats skal supplere de to eksisterende peer-modeller, og bygge på de anderledes mu-

ligheder og rammer, der ligger i det frivillige arbejde.”11 

Sideløbende med projektet har specialestuderende, Astrid Rogne Knudsen siden medio 2017 fulgt arbejds-

gruppen og foretaget interviews med henblik på at afdække, om der findes et produktivt samspil mellem 

offentlig og civil samproduktion på den ene side og sociale aspekter af recovery på den anden side. Til dette 

studie bruger hun ”Bro til hverdagslivet” som case. Pixi-udgaven af specialet er vedlagt denne rapport, og 

her præsenteres en mere dybdegående gennemgang af arbejdsgruppens offentlige og civile samskabelse 

samt relevansen af de sociale aspekter i recovery. 

Samarbejdspartnere og rekruttering 
Erfaringerne i projektet viser, at ”Bro til hverdagslivet” er nået ud til mange borgere og frivillige på grund af 

arbejdsgruppen bag projektet, men samtidig har der været vigtige samarbejdspartnere, som har spillet en 

stor rolle i kontakten til borgerne. Størstedelen af de borgere, som modtager frivillig peer-støtte, har hørt 

om projektet gennem deres bostøtter. Bostøtterne har spillet en meget stor rolle i, at projektet løbende 

bliver formidlet ud til netop de borgere, som kan have særligt glæde af projektet. Bostøtterne har også del-

taget i nogle af de indledende samtaler med frivilligkoordinator og borger, da det har givet borgeren en 

tryghed i mødet.   

                                                           
11 Kommissorium, august 2016 
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Samarbejdet med Frivilligcenter Rudersdal har været vigtigt, da det har styrket de frivilliges motivation til at 

indgå i ”Bro til hverdagslivet”, da det er et lokalforankret frivilligprojekt. Frivilligcentret har også udvidet de 

frivilliges sociale relationer. Personalet i frivilligcentret har givet støtte og sparring i forhold til rammer og 

regler inden for frivilligt arbejde og har åbnet dørene til samarbejder med andre frivilligforeninger og –pro-

jekter. Samtidig giver forankringen i Frivilligcenter Rudersdal mulighed for at rekruttere frivillige gennem 

portalen www.frivilligjob.dk. Denne portal må ikke benyttes af kommuner. Størstedelen af de frivillige i 

”Bro til hverdagslivet” er rekrutteret gennem www.frivilligjob.dk. Forankringen af projektet i Frivilligcenter 

Ruderdal evalueres i det kommende afsnit ”Betydningen af lokal forankring i Frivilligcenter Rudersdal”.  

Det kan også anbefales at samarbejde med jobcentre og udskrivningsmentorer, da de er i kontakt med en 

stor del af projektets målgruppe. For eksempel har ”Bro til hverdagslivet” haft en borger i praktik som del af 

hendes jobprøvning. På denne måde kan projektet samarbejde med kommunen om at åbne op for mulig-

heder for borgerne. Projektet samarbejder også med Socialområdet i Rudersdal Kommune, hvor de frivillige 

peer-støtter bliver inviteret med til workshops og holder oplæg for at styrke samarbejdet mellem borgere 

og kommunen og samtidig sætte fokus på potentialet i frivillig peer-støtte for borgere med psykiske van-

skeligheder.  

Projektet har også samarbejde med bibliotekerne i Rudersdal Kommune, som hjælper til formidling af pro-

jektet og har de frivillige som gæsteoplægsholdere. På denne måde når projektet ud til borgere, som kan 

have brug for støtten, men som måske ikke er i kontakt med psykiatrien eller kommunale indsatser.  

Projektet arbejder også på et samarbejde med behandlingspsykiatrien, da erfaringerne viser, at borgere 

ofte oplever ensomhed og isolation i perioden efter udskrivning fra behandlingspsykiatrien. Ved at møde en 

frivillig peer-støtte og opbygge en relation, mens borgeren stadig er indlagt, kan måske hjælpe til at fore-

bygge borgerens isolation efter udskrivningen, da relationen til den frivillige peer-støtte allerede er skabt 

og kan fortsætte i hverdagslivet.        

Betydningen af lokal forankring i Frivilligcenter Rudersdal  
”Bro til hverdagslivet” er en tillægsmodel til ”Peer-støtte i Region Hovedstaden” og er finansieret af satspul-

jemidler. Arbejdsgruppen bag tillægsmodellen valgte fra start, at projektet skulle ligge uden for de kommu-

nale tilbud og i stedet forankres i Frivilligcenter Rudersdal. Forhåbningen var, at det ville få positiv betyd-

ning for borgerne, som henvendte sig dels for at blive frivillige og dels for at modtage støtten, at projektet 

ikke var kommunalt, og at peer-støtterne kom som frivillige fra et frivilligprojekt og ikke fra en kommunal 

indsats. I dette afsnit bliver der evalueret på, hvorvidt det har haft en betydning for personerne i projektet 

(dels frivillige, dels borgere), at projektet har været forankret i et frivilligcenter frem for kommunen.  

Størstedelen af de frivillige i projektet er rekrutteret gennem frivilligjob.dk. Det er en portal, hvor alle frivil-

lige job lægges op – alt fra Røde Kors til fodboldforeninger og pensionistklubber. Kommuner har ikke ad-

gang til denne portal. Dette har haft stor betydning for de borgere, som har henvendt sig for at blive frivillig 

peer-støtte, at projektet er et ”almindeligt” frivilligprojekt, som er forankret i et frivilligcenter på lige fod 

med fodboldforeninger og petanque-klubber. Flere frivillige fortæller, at de er helst ikke vil have noget med 

kommunen og psykiatrien at gøre, og at grunden til, at de fandt netop ”Bro til hverdagslivet” relevant for 

dem var, at det var frivilligt og uden tilkobling til kommune, psykiatri og visiterede indsatser. En frivillig for-

tæller, hvilken betydning det havde for hende, at projektet er forankret i frivilligcentret. Dels ligger der en 
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symbolværdi i at kunne sige til borgeren, at man kommer fra et frivilligprojekt fra frivilligcentret, men det 

giver også de frivillige udvidet netværk og perspektiver at være en del af frivilligcentret:  

”For mig gør det en stor forskel, at projektet er frivilligt og ikke har noget at gøre med kommunen. Jeg vil 

gerne bare møde et andet psykisk sårbart menneske som ligemand, ikke have nogen dagsorden for at 

mødes ud over, at vi begge har lyst og får noget ud af det. Jeg ved også, at det gør en kæmpe forskel for 

borgerne. Vi har ikke alle lige gode erfaringer med kommune og psykiatri, så den frihed, der ligger i, at 

det er i et frivilligcenter, og at jeg kan sige til borgeren, at jeg arbejder i et frivilligprojekt, som intet har at 

gøre med kommunen, allerede der opstår der ligeværd. Og at alle vores møder os frivillige imellem fore-

går i frivilligcentret, det er fantastisk. Det åbner op for andre perspektiver, og vi får et bredere netværk, 

som for eksempel til frivilligbørsen.”  

Som nævnt i tidligere afsnit er erfaringerne fra projektet, at det gør en stor forskel for borgerne, at peer-

støtten kommer som frivillig, og at projektet ikke har nogen tilkobling til kommunen. Dette skyldes især, at 

det giver et ligeværd, at den frivillige kommer af egen lyst og motivation og med den forventning selv at få 

noget ud af samarbejdet også. Men flere borgere fortæller også, at det gør en forskel for dem, at projektet 

er forankret i frivilligcentret og ikke i kommunen. En borger fortæller, at hun ville være mere anspændt og 

føle, at der var noget på spil, hvis projektet var kommunalt forankret, og samtidig giver det ligeværd at mø-

des i frivilligcentret, fordi der ikke står ”Rudersdal Kommune” over døren:    

”Jeg ville være mere anspændt og føle, at der var noget på spil, hvis hun [den frivillige peer-støtte] kom 

fra et kommunalt projekt. Nu er vi bare to mennesker, som mødes og oplever ting og snakker. Og når jeg 

skal møde med dig [frivilligkoordinator], at det er i frivilligcentret, og at der ikke står ”Rudersdal Kom-

mune” over døren, det betyder meget. Det giver ligeværd.”  

Det er projektets erfaring, at symbolværdien i, at projektet er forankret i frivilligcentret, har stor betydning 

både for borgere og for de frivillige. Borgerne fremhæver igen og igen ”ligeværd” som grunden til, at ”Bro 

til hverdagslivet” giver mening for dem, og ligeværdet blandt andet opstår i, at peer-støtten kommer som 

frivillig, der er ingen dagsorden for at mødes, ingen dokumentationskrav, og der er ikke noget på spil i rela-

tionen ud over to mennesker, som mødes og eksempelvis går en tur. Samtidig er det positiv for både frivil-

lige og borgere at mødes i frivilligcentret, fordi det er på lige fod med andre frivilligprojekter, og der står 

ikke ”Rudersdal Kommune” over døren, som nogle borgere giver udtryk for ellers kan være stigmatise-

rende.  

Lønnet koordinator  
I “Bro til hverdagslivet” er der ansat en lønnet frivilligkoordinator. I dette afsnit vil der blive evalueret på, 

om det ud fra erfaringerne er nødvendigt med en lønnet koordinator og i så fald, hvilken forskel det gør for 

projektet og ikke mindst borgerne og de frivillige. I dette afsnit tages der forbehold for, at denne rapport er 

skrevet af den ansatte frivilligkoordinator. Dette afsnit tager derfor udelukkende udgangspunkt i udtalelser 

fra de frivillige og borgerne. I samarbejde med Frivilligcenter Rudersdal er det sikret, at dette afsnit er sam-

menligneligt med de generelle erfaringer fra frivilligcentret om en ansat frivilligkoordinator. Afsnittet er 

derfor forsøgt så neutralt som muligt trods frivilligkoordinators rolle i skrivningen og indhentning af empiri.    
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Flere borgere fortæller, at de oplever, at en lønnet koordinator giver projektet stabilitet, faglighed og seriø-

sitet. En borger fortæller her, at det, der overtalte ham til at indgå i projektet, var, at der var en ansat koor-

dinator. Grunden til, at det var udslagsgivende, var, at det for denne borger gav ham en tryghed, at projek-

tet havde et grundigt forarbejde, og at der var en faglighed, som styrkede projektet:  

”Jeg syntes, projektet lød spændende, men jeg havde faktisk ikke så mange forventninger. Det, der over-

talte mig, var faktisk, at jeg syntes, det var meget tiltalende, at der var en lønnet koordinator og ovenikø-

bet en antropolog. Det gav mig tryghed, at projektet havde et grundigt forarbejde, og at fagligheden var 

på plads. Så turde jeg godt sige ja [til at være med i projektet].” 

Borgeren fortæller videre, at en lønnet koordinator også giver ham tryghed, idet det kan være grænseover-

skridende for eksempel at mødes alene med den frivillige første gang. Samtidig fortæller borgeren, at hvis 

projektet udelukkende havde været frivilligdrevet, så ville han nok ikke indgå i det:  

”Jeg er som sagt glad for, at der er en ansat koordinator, og at der er en faglighed, som styrker projektet. 

Det giver mig en tryghed, at der er en kontinuerlig koordinator, som jeg kan kontakte, og som er med til 

møderne i starten, for det er jo meget grænseoverskridende at møde en helt fremmed frivillig for første 

gang. Jeg føler, at en ansat koordinator giver mig en tryghed i, at der er en stabilitet og styring i projek-

tet. Hvis det var helt frivilligdrevet ville jeg nok tvivle på, hvor seriøst og stabilt det kunne være, og så ville 

jeg nok ikke indgå i det.”  

For de frivillige har det også haft en betydning, at der har været en lønnet koordinator ansat. En frivillig for-

tæller, at hun synes, det er positivt, at der er en koordinator, som sørger for, at de frivillige mødes og får 

sparret med hinanden, og at koordinator er med i processen omkring den første kontakt mellem den frivil-

lige og borgeren:  

”Jeg synes, der har været nogle rigtig gode foranstaltninger i projektet med, at [koordinator] er ansat og 

sørger for, at vi frivillige kan mødes en gang om måneden og sparre med hinanden, at [koordinator] er 

med ude første gang med borgeren, og at [koordinator] har været der, hvis vi har haft spørgsmål.”  

En frivillig fortæller, at det har været positivt, at der i projektet har været plads til, at det er de frivillige, 

som præger udviklingen af projekterne, men at der på grund af en ansat koordinator er styr på alt omkring 

dem, og at koordinatoren kan hjælpe til at få tiltagene opstartet og gjort de frivillige klar til at overtage:  

”Vi har fået lov til selv at præge udviklingen af projekterne og fået frirum til at prøve det af, som vi ville, 

men samtidig ved vi, at alt omkring os, det er der styr på, og at [koordinator] er med til at sparke ting i 

gang og gøre os frivillige klar til at overtage det. Det fungerer rigtig godt.” 

 

Det er projektets erfaring, at en lønnet koordinator, som kan lægge den tid og stabilitet i projektet, som der 

er behov for, er positivt for borgerne og de frivillige i ”Bro til hverdagslivet”. Det giver en tryghed, at der er 

en kontinuerlig koordinator, som for eksempel kan være med i processerne omkring de første møder mel-

lem den frivillige og borgeren, og som er til stede, hvis der opstår udfordringer og spørgsmål i samarbejdet. 

Samtidig giver en lønnet koordinator den ramme, som de frivillige har brug for til selv at turde kaste sig ud i 

udvikling af nye tiltag og frirum til at prøve det af.   



40 
 

Frivilligkoordinator i ”Bro til hverdagslivet” er ansat 25 timer i selve projektet og seks timer i Det Sociale 

Netværk til udviklingsopgaver, undervisning og evaluering.   

Socialt fællesskab blandt de frivillige 
En gang om måneden mødes alle de frivillige peer-støtter i ”Bro til hverdagslivet”. Her får de frivillige opda-

teringer fra hinanden om de forskellige tiltag i projektet, og der diskuteres og sparres om emner og udfor-

dringer, som er relevante for de frivilliges arbejde.  

Disse frivilligmøder fungerer som en form for intern supervision samtidig med, at det giver fællesskab og 

sociale bånd mellem de frivillige. De frivillige, som tilbyder følgeskab, er oftest ude alene med borgeren og 

er derfor ikke i kontakt med andre frivillige i det daglige frivillige arbejde. En frivillig fortæller, at det at mø-

des med de andre frivillige har givet hende nye venner og et sammenhold:  

”Jeg synes, jeg har fået nogle nye venner gennem projektet. Jeg snakker rigtig godt sammen med de fri-

villige, og det giver mig noget personligt og noget sammenhold. Det er rigtig fedt.” 

Frivilligmøderne er en vigtig del i at fastholde de frivillige og sørge for, at de føler sig som del af et fælles-

skab og sammenhold, hvor der er plads til at være social og samtidig sparre om de udfordringer, der kan 

opstå i det frivillige peer-støtte-arbejde.  

Den største udfordring ved frivilligmøderne er at finde et tidspunkt, som passer alle frivillige. Det er projek-

tets erfaring, at der gennemsnitligt maksimalt dukker 2/3 af de frivillige op til et frivilligmøde. Det har der-

for været nødvendigt, at koordinator sørger for et referat af mødet, så de andre frivillige også er informe-

rede. Samtidig er der oprettet en telefonliste over de frivillige og en lukket intern gruppe på Facebook for 

de frivillige, så de kan kommunikere løbende med hinanden, hvis der er lyst og behov for det. Det har i skri-

vende stund ikke været nødvendigt for de frivillige med professionel supervision, men muligheden er der.  

Der bliver også løbende arrangeret sociale arrangementer for de frivillige, som nogle af de frivillige selv står 

for at planlægge og udføre.   

Økonomi og udgifter 
Den største udgift i ”Bro til hverdagslivet” har været løn til den ansatte koordinator. Samtidig står mange af 

de frivillige uden for arbejdsmarkedet og kan derfor have begrænset økonomi, hvorfor projektet har valgt 

at tilbyde at dække de frivilliges transportudgifter dels til frivilligmøderne, dels til og fra borger-besøg samt 

til peer-uddannelsen i København. Brugerforeningen LAP har tilbudt at dække de frivilliges transport, når de 

laver aktiviteter med borgerne. Der har ikke været økonomi i projektet til at tilbyde betalte aktiviteter mel-

lem den frivillige og borgeren, og som udgangspunkt anbefaler projektet, at der ikke er penge imellem bor-

ger og frivillig.  

Det er projektets erfaring, at det er en god idé at prioritere økonomi til eventuel supervision. Det har ikke 

været nødvendigt i projektet endnu med professionel supervision, men det anbefales, at der skal være mu-

lighed for at tage professionelt hånd om eventuelle svære situationer hos de frivillige.   
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”Bro til hverdagslivet” har desuden lavet samarbejde med Frivilligcenter Rudersdal, hvor projektet har lejet 

en kontorplads og adgang til praktiske forhold som eksempelvis print og lokaler i frivilligcentret. Det er pro-

jektets erfaring, at denne investering er en god idé, da den lokale forankring netop synes at styrke projektet 

og dets symbolværdi for borgerne og de frivillige.    

Uddannelse af de frivillige  
De frivillige peer-støtter i ”Bro til hverdagslivet” er blevet tilbudt den peer-uddannelse, som udbydes af 

”Peer-støtte i Region Hovedstaden”. Ud af de 18 frivillige har seks frivillige sagt ja til tilbuddet. Forklaringen 

blandt de frivillige, som ikke har taget peer-uddannelsen, er, at de ikke føler, der er behov for en decideret 

uddannelse for at lave frivilligt peer-støtte-arbejde. De frivillige, som har været på peer-uddannelsen, for-

tæller, at det har givet dem meget kompetencemæssigt og netværksmæssigt, og at uddannelsen har hjul-

pet dem til at føle sig godt rustet til det frivillige arbejde, men samtidig ser de ikke peer-uddannelsen som 

en nødvendighed for at kunne arbejde som frivillig peer-støtte. De frivillige, som har været på peer-uddan-

nelsen, er hovedsagligt de frivillige, som overvejer at arbejde mere professionelt med peer-støtte på læn-

gere sigt, og hvorvidt en decideret peer-uddannelse giver mening for den enkelte frivillig er derfor umiddel-

bart koblet op på, hvilken motivation for det frivillige arbejde, den frivillige har. Peer-uddannelsen/dybde-

gående uddannelse synes særlig relevant for de frivillige, som søger jobparathed og afklaring om beskæfti-

gelsesretning.  

I forbindelse med peer-uddannelsen har ”Bro til hverdagslivet” tilbudt at betale de frivilliges transportudgif-

ter.  

De frivillige bliver spurgt til de indledende samtaler og efterfølgende løbende til frivilligmøderne, om der er 

særlige kompetencer og viden, som de gerne vil have i forbindelse med deres frivillige peer-arbejde, og i så 

fald forsøger frivilligkoordinator at arrangere det. De kompetencer, som de frivillige efterspørger, har ho-

vedsagligt været: Førstehjælp, konflikthåndtering og hjælp/støtte i tilfælde af anfald (psykose, epilepsi 

mm). 

De frivillige, som står for recovery caféerne, kommer på et to-dags-kursus om præsentationsteknik, kon-

flikthåndtering og om materialet bag recovery caféerne. Kurset står foreningen SIND12, den uddannelsesan-

svarlige fra peer-uddannelsen og frivilligkoordinatoren for. 

Det er projektets erfaring, at når det kommer til uddannelse og kvalificering af de frivillige til det frivillige 

arbejde, så er det vigtigste og mest relevante at spørge de frivillige, hvilke kompetencer og viden, de føler, 

at de mangler eller gerne vil have til det frivillige arbejde. Nogle vil gerne have meget viden, mens det for 

andre virker afskrækkende at skulle hele kursusforløb igennem for at kunne være frivillig støtte for et andet 

menneske. Behovet afhænger ofte af de frivilliges tid, ressourcer og motivationen for det frivillige arbejde.     

Fastholdelse af frivillige 
Der er i skrivende stund 18 aktive frivillige peer-støtter i ”Bro til hverdagslivet”. To frivillige er stoppet. Den 

frivillige, som har været længst i projektet, har været med i over et år, og den nyeste frivillig er lige startet. 

At så mange frivillige stadig er med i projektet begrunder de hovedsagligt med, at det frivillige arbejde som 

                                                           
12 SIND har udarbejdet det undervisningsmateriale, som de frivillige peer-støtter bruger i recovery caféerne 
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peer-støtte er meget meningsfuldt for dem, og de oplever, at det frivillige peer-støtte-arbejde giver dem 

meget rent personligt, socialt og jobmæssigt.  

Projektet forsøger at fastholde de frivillige ved at give dem så meget medansvar, indflydelse og engage-

ment som muligt for de forskellige tiltag i projektet og i udviklingen af nye ideer.  

Samtidig forsøger projektet at opfylde de behov og ønsker, som de frivillige italesatte ved de indledende 

individuelle samtaler med frivilligkoordinatoren for at sikre, at det frivillige arbejde stadig er meningsfyldt 

for dem og opfylder deres forventninger og gerne mere til.  

De frivillige fremhæver også, at det sociale med de andre frivillige, frivilligmøderne, fællesskabet og sam-

menholdet også er en vigtig faktor i at forblive frivillig.  

Det er samtidig projektets erfaring, at det er positivt med rammer for de frivillige, hvor der er plads til at 

holde pause og plads til at sige fra, hvis noget bliver for meget, eller hvis den frivillige kommer ind i en svær 

periode eksempelvis psykisk, jobmæssigt eller familiemæssigt. Kun tre ud af 20 frivillige har benyttet sig af 

muligheden for midlertidigt at holde pause fra projektet, men flere giver udtryk for, at det giver en ro at 

have muligheden.       
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KONKLUSION 
Formålet med denne rapport har været at opsamle og evaluere på de foreløbige erfaringer fra ”Bro til hver-

dagslivet” samt at belyse, hvilke potentialer, der kan ligge i frivillig peer-støtte ud fra den form, som er af-

prøvet i projektet. 

Rapporten tager udgangspunkt i otte kvalitative interviews med borgere, der arbejder som frivillige peer-

støtter og borgere, som har modtaget den frivillig peer-støtte som del af ”Bro til hverdagslivet”. Det er de-

res oplevelser og koordinators observationer fra indledende individuelle samtaler, der er omdrejningspunk-

tet for analysen.  

Rapporten viser, at arbejdet som frivillig peer-støtte kan gøre en særlig forskel for den enkelte frivillige in-

den for personlig udvikling, jobparathed og psykisk bedring. For borgerne, der modtager frivillig peer-støtte 

fremhæves der særligt, at den frivillige peer-støtte giver indhold i hverdagen, ligeværd, frirum og personlig 

udvikling samt glæde og lyst til livet. Disse områder, hvor frivillig peer-støtte synes at kunne gøre en særlig 

forskel for borgerne og de frivillige, er i rapporten blevet perspektiveret til CHIME. Perspektiveringen har 

vist, at disse områder taler ind i de elementer, som bliver fremhævet i CHIME. Derudfra er der grundlag for, 

at frivillig peer-støtte har potentiale for at skabe positive resultater for de frivillige peer-støtter samt for de 

borgere som modtager den frivillige peer-støtte. Disse positive resultater er inden for de fem elementer, 

der ifølge CHIME - hver for sig eller i kombination – styrker personlig recovery. Disse er: 

 forbundethed 

 håb og optimisme  

 identitet  

 mening 

 empowerment  

Den frivillige peer-støttes resultater varierer fra borger til borger både med hensyn til, hvilke områder, der 

styrkes, samt i hvilket omfang. På trods af variationerne peger rapportens evaluering på, at frivillig peer-

støtte kan have positiv potentiale til understøttelse af personlig recovery blandt borgere, der modtager fri-

villig peer-støtte samt for de borgere, som arbejder som frivillige peer-støtter.  

 

Betydningen af de organisatoriske rammer  
Rapporten har belyst, at det har stor betydning for frivillige og borgere, som modtager den frivillige peer-

støtte, at projektet er lokalt forankret i Frivilligcenter Rudersdal. Rapporten viser, at den lokale forankring 

skaber et ligeværd og mindsker følelsen af, at der er noget på spil i relationen mellem den frivillige og bor-

geren.  

Rapporten har også vist, at erfaringerne fra projektet er, at det er en fordel, at der er ansat en lønnet koor-

dinator, som kan skabe stabilitet, seriøsitet og faglighed i projektet, hvilket giver borgerne en tryghed og de 

frivillige en følelse af, at rammerne er til, at de tør eksperimentere selv med tiltag og udvikling vel vidende, 

at der er en koordinator, som har overblikket til at støtte og gribe dem i processerne.  
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I ”Bro til hverdagslivet” har de organisatoriske rammer betydet, at der har været nedsat en arbejdsgruppe 

inden projektets start, som har sikret, at alle relevante parter (borgere med egne erfaringer, bruger- og på-

rørendeforeninger, kommunale medarbejdere og frivillige) bliver hørt og kan guide projektets udvikling i 

den retning, som deres erfaringer og viden viser er mest relevant for borgerne. Dette eksempel på samska-

belse på tværs af kommune og civilsamfund er beskrevet i vedlagte pixi-speciale udarbejdet af Astrid Rogne 

Knudsen, som er specialestuderende ved AAU i København.     
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