
                    København den 31. marts 2020 

Med dette brev ønsker vi at give vores tilbud til alle borgere i alle kommuner i hele Danmark. Har I 
lyst til at dele budskabet i jeres kommune?  

I forbindelse med COVID- 19 har vi akut oprettet Peer-linjen. En linje, der har åbent mens Danmark 
er lukket ned. På Peer-linjen kan alle mennesker med psykisk sygdom og alle pårørende tale med 
en peer.  

Peer betyder Ligemand. Vi har personlige erfaringer med psykisk sygdom og med recovery. Vi er 
alle kommet os fra psykisk sygdom og kan hjælpe andre, blandt andet ud fra vores egne erfaringer 
med at komme os.  
Vi arbejder til daglig som peers i socialpsykiatrien og i behandlingspsykiatrien. Vi er alle frivillige på 
Peer-linjen.  

Vi oplever at dem, der booker en samtale, f.eks. gerne vil tale om, hvordan man holder struktur og 
om hvordan man tackler angst og ensomhed. Samtalerne handler om alt mellem himmel og jord. 
Når vi starter samtalen finder vi sammen et fokus for netop denne samtale.  

Vi hjælper med en støttende samtale, vi har ikke løsningerne, men vi sparer, spejler og guider. Og 
vi guider også videre til andre tilbud, hvis der er behov for det. Det særlige er, at vi alle har 
erfaringskompetence og at folk er rigtig glade for at tale med en ligesindet. 

Vi har erfarne peers klar alle ugens syv dage mellem kl.12-18. Vi har også en pårørendekonsulent 
med på holdet.  

Her på siden kan man være med i fællesskabet og booke samtaler: 

https://www.facebook.com/peerlinjen/ 

For at booke en samtale kan man kontakte os via en besked på facebook eller på en mail 
peerlinjen@gmail.com.  

I mailen/beskeden beskriver man ganske kort, hvad man som udgangspunkt gerne vil tale med en 
peer om (F.eks. angst, struktur, ensomhed, depression.) 

Husk at vi ringer fra hemmeligt nummer. Vi overholder selvfølgelig persondataforordningen 
(GDPR) og sletter mail/besked og telefonnummer efter endt samtale. Vi har tavshedspligt. 

Med ønsket om rigtig mange gode samtaler.  

De bedste hilsner,  

Pernille Dahl Nielsen og Stine Hellerup Brøndum.  

Stiftere af Peer-linjen.  
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