FREDAG DEN 11. MARTS 2016
09.30 - 10.30

Registrering og tilmelding til workshops
Kaffe, te og grovbolle.

10.30 - 10.50

Velkomst i den store sal
Christian Solholt, projektleder i Peer-Netværket Danmark, åbner landstræffet
og fortæller om Peer-Netværkets mål og visioner.
Merete Johansen, fra Peer-Netværkets styregruppe, er konferencier og fører
os gennem dagen og samler op undervejs.

10.50 - 11.45

Om faglighed: Din, min og vores faglighed
Præsentation v/Petrine Severin, projektkonsulent i Peer-Netværket.
Oplæg v/Jonatan Kolding Karnøe, cand.psych., adjunkt - Center for Skole og
Læring, University College Sj.

11.45 - 12.10

Faglighed, erfaringskompetencer og peer-støtte medarbejdere fra et arbejdsgiver perspektiv
Line top Abildtrup, Forstander i Orion, bo- og rehabiliteringstilbud.

12.10 - 12.20

Pause

12.20 - 12.50

Faglighed og erfaringskompetencer - fra et peer-støtte perspektiv
Karen Sandfær Lysholm Norbøll, recovery mentor i Orion.
Elisabeth Rix, folkeskolelærer og MB- konsulent.

13.00 - 14.00

Frokost

14.00 - 15.00

Workshops:
Vi mødes i den store sal og fordeler os derefter på de forskellige workshops.
Se beskrivelser af workshops senere i programmet.

15.05 - 15.20

Kaffepause

15.20 - 16.30

Opsamling på workshops
Den store sal.

16.30 - 16.50

Peer-støtte - Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver:
Hvad siger forskningen?
Lisa Korsbek, seniorforsker i Region Hovedstadens Psykiatri.

16.50 - 17.00

Afrunding og afslutning på dag ét
Den store sal.

18.30

Middag og underholdning
Restauranten.

LØRDAG DEN 12. MARTS 2016
07.00-08.00

Frivillig yoga og mindfulness meditation for de ekstra morgenfriske
Med Petrine Severin, projektkonsulent i Peer-Netværket Danmark, yogalærer
og mindfulness-instruktør.
Vi mødes i den store sal, du skal ikke medbringe yoga måtte.

07.00-08.45

Morgenbuffet

09.00-09.40

Morgenfrisk underholdning i den store sal
V/korleder Ulrich Klostergaard.

09.40-10.50

Internationalt oplæg: Erfaringer fra Holland
Oplæg v/Ivy Veira, medarbejder og underviser med brugerbaggrund på Akademiet for Peer-uddannelse i Eindhoven.
Christ Wesenbeek, veteran på peer-området, stifter og tidligere formand for
det hollandske peer-netværk, VVvE.
Harrie van Haaster, projektleder på peer- og brugerinddragelses-området,
stifter og leder af konsulentfirmaet: IGPB.
I Holland er de langt fremme og vi skal høre om deres erfaringer med peer-støtte. Den internationale erfaringsudveksling er af stor betydning for vores eget
pioner-arbejde med udvikling af peer-støtte metoden i Danmark.

10.50-11.05

Pause

11.05-12.15

Networking: Hvordan netværker vi i fremtiden nationalt og internationalt?
Præsentation og oplæg v/Johanna V. Joensen, cand.mag. i historie og projektkonsulent i Peer-Netværket Danmark.
Gennem dialog afsøger vi forskellige måder at netværke på, både indenfor og
uden for landets grænser.

12.15-13.00

Opsamling på landstræffet og farvel og tak for denne gang
Hvad tager vi med os fra landstræffet og hvordan kommer
vi videre herfra?

13.00-14.00

Frokost og kom godt hjem!

WORKSHOPS FREDAG

Vi er glade for at kunne præsentere en perlerække af spændende workshops på Peer-Netværkets
landstræf. Det er en rigtig god mulighed for, gennem dialog og refleksion, at udveksle erfaringer og dele
viden med de øvrige medlemmer af Peer-Netværket – på tværs af geografi, interesser og arbejdsområder.
Hver workshop har 1-2 facilitatorer, som kort introducerer temaet. Herefter er der lagt op til debat blandt
deltagerne. Lyt, lad dig inspirere og giv dit bud på hvad, der er vigtigt og relevant for dig som peer-støtte
medarbejder.
En af Peer-Netværkets opgaver er at indsamle viden og erfaring på peer-støtte området. Dit bidrag til
disse workshops udgør en vigtig del af arbejdet med videreudvikling af peer2peer-metoden, samt medvirker til at give os et mere samlet billede af, hvordan udviklingen på området ser ud.
Der er begrænsning på deltagerantal til workshops og du skal melde dig til en workshop ved ankomst
til hotellet. Spørg én af vores frivillige, hvis du er i tvivl om noget. Er din første prioritet fuldbooket, må
du vælge en anden workshop.

WORKSHOP 1.

Peer-faglighed: Findes den?
Når man er peer-støtte medarbejder, spiller
ens erfaringer med psykiske vanskeligheder
og recovery en stor og aktiv rolle. Det er erfaringerne vi trækker på, og det er ud fra disse,
vi lærer om og forstår det menneske, vi sidder
overfor. Vores erfaringer fra vores egen personlige recovery bliver over tid til vores særlige kompetencer i arbejdet. Efterhånden, som
vi bliver mere og mere fortrolige med vores
arbejdsopgaver, træder den personlige del af
peer-rollen mere og mere i baggrunden. Nogle
vil sige, at vi går i retningen af en decideret
peer-faglighed. Men kan det nu også passe
og er det den rigtige udvikling for netop vores
særlige funktion?
Denne eftermiddag vil vi debattere, om udgangspunktet for peer-støtte arbejdet bredt
forstået kan siges hovedsagligt at bunde i erfaring eller i faglighed.
Facilitatorer: Petrine Severin, projektkonsulent i Peer-Netværket og Merete Johansen, styregruppemedlem Peer-Netværket og
koordinator for Recovery mentor indsatsen
i Region Hovedstadens Psykiatri.

WORKSHOP 2.

De personlige erfaringer med på arbejde
– hvad vil det sige?
Når du har dine personlige erfaringer med
psykiske vanskeligheder og recovery med på
arbejde – og f.eks. er peer-støtte medarbejder
i en kommune, i en region, i en organisation
etc. - er spørgsmålet, hvordan du gør brug af
dine erfaringer. Spørgsmålet er med andre ord,
hvordan de bliver til en kompetence?
På denne workshop vil vi arbejde med at indkredse og diskutere, hvordan dine erfaringer
kan bringes i spil på en måde, der giver mening for såvel dig selv som for de mennesker,
du skal støtte, og for den sammenhæng, du
arbejder i, dvs. for organisationen og/eller arbejdsgiveren.
Hvad er det, du kan, og hvordan kan du gøre
det, du kan, på en professionel måde? Og
hvad vil det overhovedet sige at gøre brug
af personlige erfaringer i en arbejdsmæssig
sammenhæng?
Facilitator: Lisa Korsbek, seniorforsker i Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket.

WORKSHOP 3.

Erfaringer med peer-støtte og peer-uddannelse i Holland: Mål, indhold og udfordringer BEMÆRK:
Workshoppen foregår på engelsk
I Holland har peer-støtte medarbejdere været i arbejde i psykiatrien i mange år og de har derfor
større erfaring på området, end vi har i Danmark. Akademiet for peer-uddannelse, Markieza, I
Eindhoven er en veletableret uddannelsesinstitution og peer-støtter har organiseret sig lokalt og
landsdækkende. Vi får mulighed for at gå i dybden med og blive inspireret af de hollandske erfaringer med peer-støtte og peer-uddannelse. Workshoppen vil bl.a. komme rundt om, hvordan der
skabes balance mellem, hvad der forventes af peer-støtte medarbejdere, og hvad de rent faktisk
kan og vil byde ind med; og hvordan hollandske erfaringer kan inspirere os her i Danmark.
Facilitatorer: Karl Bach Jensen, styregruppemedlem Peer-Netværket og udviklingskonsulent i LAP,
Ivy Veira, medarbejder og underviser med brugerbaggrund på Akademiet for Peer-uddannelse i
Eindhoven. Christ Wesenbeek, veteran på peer-området, stifter og tidligere formand for det hollandske peer-netværk, VVvE. Harrie van Haaster, projektleder på peer- og brugerinddragelses-området,
stifter og leder af konsulentfirmaet: IGPB - Instituut voor Gebruikers Participatie en Beleid.

WORKSHOP 4.

Successer og udfordringer på arbejdspladsen
I denne workshop griber vi fat i problemstillinger i hverdagen ude på arbejdspladserne og deler ud
af succeshistorier. Hvad er f.eks. svært i stillingen som medarbejder med brugerbaggrund blandt
kolleger med klart formulerede arbejdsopgaver? Hvad kan vi som peer-støtte medarbejdere gøre?
Og hvordan kan Peer-Netværket bidrage til peer-støtte medarbejderes trivsel på arbejdspladsen?
Kan peer-støtte medarbejdere være med til at udvikle hele arbejdspladsens kultur og arbejdsmiljø,
eller opleves peer-tanken som truende for det faglige arbejde og den faglige identitet hos de andre
faggrupper? Har du som peer medarbejder oplevet rollen som klar og veldefineret på arbejdspladsen, eller skal du kæmpe ”fra sten til sten” for at definere arbejdet og få plads til dine kompetencer
som peer-støtte medarbejder?
Facilitator: Kristian Bennedsen, Næstformand for SIND samt styregruppemedlem Peer-Netværket
og Christian Solholt, projektleder Peer-Netværket Danmark.

WORKSHOP 5.

Peer-støttefunktioner: Hvad laver en peer-støttemedarbejder?
I denne workshop drøfter vi, hvor grænsen går mellem professionelle peer-støtte funktioner og
almen menneskelig erfaringsudveksling. Hvilke konkrete funktioner kan høre under peer-støtte
begrebet, og hvilke kan ikke? Hvor går grænsen for, hvad dette begreb kan rumme og hvem har
definitionsretten, når det kommer til beskrivelse af indhold?
Vi tegner også et landskab over mulige steder peer-støtter kan arbejde, lønnet eller frivilligt, og ser
på, om de kunne have deres berettigelse i områder, der ligger uden for behandlingspsykiatrien og
kommunernes psykosociale indsatser. Kan peer-støtter for eksempel komme på banen i almene
boligforeninger, på uddannelsesinstitutioner, på flygtninge- og asylansøgerområdet, på krisecentre,
misbrugscentre og som brobyggere mellem borgere og systemet. Hvor, hvordan og hvornår giver
det mening, at have peer-støtter ansat?
Facilitatorer: René Winther styregruppemedlem i Peer-Netværket, tovholder for Projekt Vendepunkter og Grethe Kildegaard Nielsen styregruppemedlem Peer-Netværket, næstformand Foreningen
Outsideren og konsulent i Foreningen Det Sociale Netværk.

WORKSHOP 6.

Hvilke muligheder er der for at komme ind og gøre brug af
dine erfaringskompetencer i forskellige jobs?
Peer-støtte medarbejdere arbejder i dag rundt omkring i
landet i både kommuner og regioner og udfører en lang
række forskellige funktioner på psykiatriske afsnit, i kommunale forvaltninger, jobcentre og efterhånden også mange andre steder, både som lønnede og som frivillige medarbejdere.
På denne workshop vil vi diskutere hvilke muligheder, der er
for at komme ind og arbejde som peer-støtte medarbejder.
Denne workshop er for dig, der gerne vil have inspiration
til, hvordan du får hul ind til det lønnede eller frivillige peer-job, du brænder for. Den er også for dig, der har masse
af ideer til, hvordan man får peer-støtte området spredt ud.
På workshoppen giver vi derudover flere eksempler på, at
mennesker med erfaringskompetencer har taget initiativ til
at starte socialøkonomiske- eller andre græsrodsprojekter
op, som har banet vejen for jobs.
Facilitator: Jens Rønn Pedersen, styregruppemedlem PeerNetværket og repræsentant for Outsideren og Jens Lundgaard Thomsen, styregruppemedlem Peer-Netværket og
underviser i projekt Ligestillet Støtte.

WORKSHOP 7.

Hvordan skal en national peer-uddannelse se ud?
Der har i den seneste tid været meget fokus på peer-uddannelse. På disse uddannelser lærer man
bl.a. at omdanne de levede erfaringer til erfaringskompetencer, at indgå i et arbejdsfælleskab med
disse særlige kompetencer og at inspirere og støtte andre, der gennemlever noget lignende – hvad
enten man er ansat i behandlingsspykiatrien eller i den psykosociale indsats.
På workshoppen vil vi sammen drøfte, hvad en peer-uddannelse skal rumme. Hvilken rolle skal
vores forskellige erfaringer med at komme sig spille i uddannelsen? Workshoppen vil inddrage
deltagernes erfaringer med nuværende uddannelsesforløb og erfaringer fra hverdagen som peerstøttemedarbejdere.
Facilitatorer: Christina Ytzen, styregruppemedlem Peer-Netværket Danmark, mag.art og konsulent i
Psykiatrien i Region Sjælland og Klavs Serup Rasmussen, projektleder for Projekt Peer-støtte i region
Hovedstaden. Begge har været med til at udforme uddannelserne for peer-støttemedarbejdere i
Region Sjælland og Region Hovedstaden.
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