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Sempreprojekt 

Hvad er Sempreprojektet? 

Sempreprojektet går ud på at en gruppe Pædagogstuderende holder 

det man kalder 2 køkkensamtaler med en borger der f.eks. har en 

udredning i gang med psykiatrien. 

Det kan også være en borger som er afsluttet I psykiatrien, men har 

tilkoblet en kontaktperson/vejleder. 

 

Hvad er en køkkensamtale? 

En køkkensamtale går ud på at de studerende kommer ud og 

møder borgeren, efter borgerens ønske. Det kan f.eks. være på en 

café, på en bænk I en park. Det er helt op til borgeren hvor han eller 

hun ønsker at være. 

 

Hvad er formålet med det? 

Formålet med det er, at borgeren får mulighed for at snakke om de 

ting som han eller hun har lyst til. Der er derfor ikke sat nogle 

dagsorden til køkkensamtalerne.  

Til sidst I projektet afholder de Pædagogstuderende et kvalitativt 

interview, herefter skal dette transskriberes og borgeren modtager 

herefter et udarbejdet produkt, som de studerende har lavet. 
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 Christine: Øh. Jeg syntes ikke rigtig hvordan vi egentlig fik snakket om 
hvordan din diagnose egentlig påvirkede din rejse eller, hvordan kan man 
sige, gennem din uddannelse. Blev du mødt med nogle andre 
udfordringer end de andre studerende? 

 
Laura: Øh. Man kan sige at jeg ikke var særlig åbent omkring det på det 
tidspunkt. Det var ikke noget der var ret mange der vidste noget om. Øh. 
Men altså jeg fik de her. Jeg tror de hed sps timer. Øh nogle støttende, 
nogen ekstra støtte timer med en underviser og det kunne vi bruge lidt 
som vi ville, hvis der var noget med forbindelse med eksamen eller 
praktikerne osv. Så havde jeg også et ret godt samarbejde med 
studievejlederen 

 
Christine: Ja 

 
Laura: Hun.. Jeg kan ikke lige huske hvem der gjorde hvad, men der blev 
søgt om nedsat tid i praktikkerne, da det var det jeg havde det sværest 
ved. Det var ikke det at være på studiet som sådan, det var de praktikker 

 
Christine: Ja 

 
Laura: At jeg fik nedsat tid, og det gjorde jo så også at jeg. Det var en af 
grundene til at tog mig 4 år i stedet for 3.5. Fordi at jeg startede i en 
praktik hvor jeg ikke var kommet på nedsat tid, hvor jeg så ikke kunne 
klare det og så måtte stoppe, og så skulle jeg så vente på at et nyt 
praktiksted som havde mulighed for tage mig på nedsat tid fordi at man 
jo er en del af normeringen i de lønnede praktikker og så er det ikke lige 
alle der kunne få det til at hænge sammen med at jeg så skulle have færre 
timer 
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Blev du mødt med 

nogle andre 

udfordringer end de 

andre studerende?  
Jeg var ikke så åben 

omkring det, og fik 

ekstra sparring op til 

eksamenerne og 

nedsat tid i praktikken 
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Laura: Altså nu har jeg jo haft forskellige diagnoser. Og det hele startede ud 
med en depressionsdiagnose, der har jeg nok været et par 20 og så var der 
en psykiater der får en mistanke til borderline og det er så i en periode hvor 
jeg flytter kommune hvor jeg så bliver henvist til psykiater i Viborg. Og 
kommer til en anden psykiater og en psykolog og der har været en Aspergers 
diagnose inden over, en add, grundlæggende udviklingsforstyrrelse, fordi jeg 
har en mindre hjerneskade, pga. jeg er tvilling, og jeg har ikke, jeg vejede 
næsten det halve af min søster, så jeg har ikke fået, jeg har nogle ar på 
hjernen, jeg har ikke fået det næring jeg skulle have i første tilstand, ikke 
nogen stor hjerneskade, men noget som godt kan være forklaring på hvorfor 
jeg nu er blevet som jeg er og så er det sådan set først, da jeg så bliver 
indlagt 2 gange kortvarigt i Viborg og kommer inden under 
regionspsykiatrien, inden da har det jo været privatpraktiserende, det er 
faktisk først der borderline diagnosen kommer på banen igen, så man kan 
sige at mit udredningsforløb har varet 10 år. Små griner. 
Christine:Hold da op, ja 
Laura: Ja, fordi den diagnose fik jeg i 2013 tror jeg at det var, 13-14 stykker. 
Øh, og der har jeg jo gået mange år med andre diagnoser og prøvet alt 
muligt medicin og fået den her hjernescanning. Jeg er sørme blevet 
undersøgt i alle led og kanter. Hvilket jeg har været super glad for, men det 
tog mange år før man så kom tilbage til det der. 
Christine:Ja, det lyder da som noget, altså det er meget du har været 
igennem også med alle de her forskellige diagnoser. Var det sådan at du blev 
medicineret for de her diagnoser, nu når de havde en mistanke om add 
eller? 
Laura: Det har jeg har fået mest af er antidepressiv og 
stemningsstablisernede, det går sådan ind under over det, jeg har også 
været retcilin, da de havde en formodning om jeg havde add, hvor den skulle 
gå ind og dæmpe alt det tankemylder osv., så gjorde det så nærmest det 
modsatte, så vidste jeg så også ret hurtigt, at det ville jeg ikke have gavn af. 
Så det er antidepressivt og stemningsstabliserende jeg har fået hele vejen 
igennem og så har man så prøvet forskellige af. Ved oppe i høje doser og i 
lave doser. Nu sidder jeg jo her og får ikke rigtig, eller jeg får ikke noget, eller 
jeg får nogle køresygetabeletter at sove på fordi at de sløver, ellers er jeg 
egentlig medicin fri i dag, da jeg selv er i en overbevisning af at der ikke er 
noget medicin der har hjulpet mig, det der hjælper er samtaler og terapi 
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hvordan øh har du 

tænkt sådan lidt over 

hvor meget du gerne 

vil inddrage dig selv i 

forhold til dit 

kommende arbejde? 

jeg kan jo 

lynhurtigt selv 

sætte en grænse for 

hvis jeg bliver 

spurgt om et eller 

andet jeg synes der 

er ubehageligt altså 

så er det jo helt 

okay at sige nej 

Christine: også det her med din diagnose. hvordan øh har du tænkt sådan lidt over 
hvor meget du gerne vil inddrage dig selv i forhold til dit kommende arbejde. vi var 
også lidt inde på det sidst. 
Laura: ja jeg er  jo startet og har været der i, ja det er jo så 3 uge nu. øhhh og har jo 
allerede brugt mig selv..øhh meget med eksempler osv. og lige umiddelbart...altså 
jeg tænker ikke at der er så meget jeg ikke vil fortælle øhhh jeg har jo også taget det 
her job for og være åben omkring tingene..øhhhm...øhhh og jeg kan jo lynhurtigt selv 
sætte en grænse for hvis jeg bliver spurgt om et eller andet jeg synes der er 
ubehageligt altså så er det jo helt okay at sige nej 
Christine: jaaa 
Laura: øhhh men som udgangspunkt er der ikke noget jeg tænker jeg ikke vil snakke 
om 
Christine: mmh 
Laura: øhh alting til sin tid og kommer lige an på situationen igos men øhhhm jeg 
føler ikke at det øhh altså jeg skal jo passe på mig selv ligesom alle mulige andre på 
en arbejdsplads øhhh og har mulighed og har mulighed for at spare med en anden 
peer-medarbejder eller med min leder så øhh 
Christine: ja 
Laura: så jeg går ind med det udgangspunkt at jeg er en åben bog  
Christine: ja 
Laura: ja 
Christine: har du tænkt sådan lidt over hvordan du sådan selv kan passe på dig selv i 
det, altså har du nogen mestringsstrategier iforhold til det. jeg tænker det kan jo 
godt være...altså jeg har jo selv oplevet det der med at tingene kan godt flyde for 
meget sammen iforhold til arbejdsliv og privatliv  
Laura: mmmh 
Christine: har du tænkt over omkring altså hvad du vil gøre hvis det var at det skete? 
Laura: mmmh jamen igen altså sparre med mine øhhh… min peerkollega øhhh...og 
m.øøøh og min leder øhh 
Christine: ja 
Laura: og forsøge at være åben omkring hvis der er noget der bliver svært såå 
øhhh...jeg kan da godt mærke at det øhhh at nu her i starten så øhhh… så er det bare 
overvældende at starte på en ny arbejdsplads men det er også overvældende at høre 
patienters skrækkelige historier .. så jeg øhhh ligger hovedet på puden om aftenen 
når jeg har været på arbejde så køre det sku da rundt altså det gør det da   
Christine: ja 
Laura: øhhh fordi jeg tænker over deres liv ikke? men men men hvis det er noget der 
lige pludselig tager overhånd så er det jo med at tage fat i de kollegaer man har  
Christine: ja så du tænker du vil bruge din arbejdsplads som en sparring hvis det er 
det tager overhånd 
Laura: ja egentlig  

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

har du oplevet i de 
her 3 uger altså har du 
arbejdet med det her 
med tabu og altså er 
der noget du har 
italesat overfor 
borgerne? 

 

 jamen altså jeg havde en 

snak med en igår ikke også 

hvor at  vi kom ind på på det 

her med familie og forældre 

og sådan nogle ting og hmm 

og der kunne vi da kun blive 

enige om at  at det også var 

tabu i hendes familie 

Christine: har du oplevet i de her 3 uger altså har du arbejdet med det her 
med tabu og altså er der noget du har italesat overfor øhh borgerne? 
Laura: mmmmh jamen altså jeg havde en snak med en igår ikke også hvor at 
at at at vi kom ind på på det her med familie og forældre og sådan nogle ting 
og hmm og der kunne vi da kun blive enige om at at at det også var tabu i 
hendes familie har være psykisk syg og hmm så ja det er da det der er hele 
formålet med det er og få øhhh og formålet med at sidde her jeg er med dig 
og med jer men at  jeg kan at få hmm hvad skal man sige ja altså overfor 
patienterne er det jo at at at jeg også har prøvet det her og er i det her med 
at at familien ikke bakker op hmm og støt hmm patienten i at jeg ved godt 
hvordan det er overfor jer er det jo det her med at at hmm hmm hvad skal 
man sige mit formål med at sidde her det er jo også at tabuisere  
Christine: hmm 

Laura: og at hvis jeg bare på en eller anden måde kan få jer til at 
tænke anderledes ikke også end end mange andre gør  
Christine: ja 

Laura: når de kommer ud hmm i psykiatri så føler jeg at jeg har vundet 
en lille smule  
Christine: ja 
Laura: ja 

Christine: har du så komme med nogle med den her patient der har du 
så komme med nogle konkrete eksempler på hvordan hun ligesom 
kan gøre det ikke altså hvordan det kan blive nemmere med familien 
fordi nu har du selv været inde omkring det her hmm jeg har selv 
oplevet det er det sådan du så giver han gode råd i forhold til hvad 
hun kan gøre eller? 

Laura: så langt er vi ikke nået endnu hmm  
Christine: nej 

Laura: hmm ja det var den rimelig ny indlagte patienter og som jeg 

først lige mødt hmm i går hmm men det kan jo være at vi kommer ind 

på det hvis hun får et længere forløb  det er også det der er lidt svært 

på sådan en afdeling der er nogen er der en uge og nogle er der flere 

måneder og ja nogle er væk med det samme igen så så jeg tænker da 

at når man får sådan en god relation til et andet menneske jamen så 

øhhh  så vil jeg da på at komme med nogle af de ting jeg selv har 

gjort, men kommer jo heller ikke bare lige bum 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

har du så komme med 
nogle med nogle 
konkrete eksempler 
på hvordan hun 
ligesom kan gøre så 
det blive nemmere 
med familien? 

 

 så langt er vi ikke nået 

endnu, har kun arbejdet 

der I 3 uger, så vi er ikke 

så langt endnu. 

Christine: har du så komme med nogle med den her patient der har du så 
komme med nogle konkrete eksempler på hvordan hun ligesom kan gøre 
det ikke altså hvordan det kan blive nemmere med familien fordi nu har 
du selv været inde omkring det her hmm jeg har selv oplevet det er det 
sådan du så giver han gode råd i forhold til hvad hun kan gøre eller? 

Laura: så langt er vi ikke nået endnu hmm  
Christine: nej 

Laura: hmm ja det var den rimelig ny indlagte patienter og som jeg først 
lige mødt hmm i går hmm men det kan jo være at vi kommer ind på det 
hvis hun får et længere forløb  det er også det der er lidt svært på sådan 
en afdeling der er nogen er der en uge og nogle er der flere måneder og 
ja nogle er væk med det samme igen så så jeg tænker da at når man får 
sådan en god relation til et andet menneske jamen så øhhh  så vil jeg da 
på at komme med nogle af de ting jeg selv har gjort, men kommer jo 
heller ikke bare lige bum 
Christine: nej 

Laura: og så fyre man bare det hele af på en gang  
Christine: ej man skal nok også have en relation til den her patient 
Laura: det er jo også det  
Christine: Jeg synes det er mega sejt du gør det altså det  
Laura: det er mega fedt men det er også mega hårdt  
Christine: ja 

Laura: Ingen tvivl  
Christine: det kunne jeg godt forestille mig 

Laura: ja men jo mere man falder på plads i det og og det er jo ikke kun 
det er det er hårdt hmm hvad hedder det og starte på ny arbejdsplads 
det er også det der med at at det er så nyt det her peer  
Christine: hmm 

Laura: hvad er du? hvad skal du? hmm hvad må jeg? skal jeg sladre til 
personalet? har jeg tavshedspligt over for patienten og alle sådan nogle 
ting er jo slet ikke gennembearbejdet endnu  
Christine: nej 

Laura: det er jo forskellig fra region til region og fra arbejdsplads til 

arbejdsplads hvordan peer medarbejdere de altså hvilken rolle de har  

 


