
PEER-L INJEN

Vi har ikke svarene, 
men lytter og støtter 

dig i at finde dem.

Kontakt os via 

peerlinjen@gmail.com 

eller

 www.facebook.com/peerlinjen.

Peer-Linjen er et tilbud til dig der oplever 
psykiske udfordringer, hvad enten det er på 
egen krop eller som pårørende.

Vi tilbyder telefonisk sparring og støtte til 
at håndtere hverdagens udfordringer og 
finde nye muligheder.

Det kan f.eks. være:

• Angst.

• Ensomhed.

• Mangel på struktur.

• Myldretanker.

• Eller andet der fylder hos dig.

Alle dage fra 12-18

Peer-Linjen er et uafhængigt og selvstændigt 
græsrodsprojekt, startet, organiseret og 
drevet på initiativ af frivillige Peers.
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Alle de frivillige er erfarne Peers med 
egne erfaringer med at komme sig fra 
psykisk sygdom, der har valgt at stille 
deres erfainger til rådighed for andre.

Peer betyder ligemand og Peer støtte 
bygger på ligeværdighed og sparring 
med hensigt på at finde de løsninger, 
der giver mening for dig i dit liv.

På Peer-Linjen sidder der hver dag 
Peers klar til at lytte til, sparre med.    
og støtte dig.

Sådan gør du:

Kontakt os på peerlinjen@gmail.com eller 
via www.Facebook.com/peerlinjen.

Skriv en kort besked med dit navn telefon 
nummer og hvad du ønsker at tale med en 
Peer om.

Efter vi har modtaget din henvendelse vil en 
Peer ringe til dig i tidsrummet 12-18.

Vær opmærksom på vi ringer fra hemmeligt 
nummer.

Du er velkommen til at kontakte os flere gange, 
men vi kan ikke tilbyde en fast Peer eller 
konkrete forløb, da det er forskelligt hvem af 
os, der sidder på linjen.

Rammerne:

Vi har mulighed for at tilbyde samtaler på 
ca. 45min. Du har selvfølgelig lov til at 
stoppe samtalen før.

Indledningsvis vil vi prøve at finde frem til, 
hvad det er du har brug for at tale om og 
hvordan vi bedst kan støtte dig.

Ved akutte kriser f.eks. selvmordstanker 
henviser vi til 

Livslinien 70 201 201

Psykiatrifondens Telefonrådgivning  3925 
2525

Eller

Akutmodtagelsen i dit område.
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