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”Hvordan bliver vi gearet til at arbejde med 
recovery”.  

- fokusere på de ledelsesmæssige udfordringer 
– og også succeser , der er forbundet med at 

omstille indsatsen til at være recovery-
orienteret 



 
 
Høvding i eget liv… 
 
 

 
 

   … Allergi over for siloer   
 

Det må  
Være dpc 

Det må være 
jobcentret 

Kommunen ? 

Det må være  
en anden 

Kunne jeg måske? 



Vi mødes med hver vores 
ekspertise! 

Et menneske med ekspertise i sit eget liv og  

sine egne drømme 

og håb for frem – 

tiden 

 

+ 

 

 
Et menneske med  

faglig ekspertise 

og professionel  

kompetence 
 



 
• Alle kan komme sig – få det bedre 

og komme videre i livet 
• Alle har krav på et meningsfyldt liv 
 

o Meningsfyldte relationer 
o Meningsfyldte uddannelser 
o Meningsfyldte job 
o En bolig hvor man er tryg            

 
 
          
 

Det tror vi på ! 



Derudover er det væsentligt for fortsat deltagelse i 
samfundet at man har mulighed for at; 

 

• have mulighed for uddannelse, der svarer til ens 
forudsætninger 

• have mulighed for arbejde eller for på anden måde at 
bidrage til fællesskabet 

• kunne deltage i kulturelle fællesskaber og dyrke egne 
interesser 

• deltage i anerkendende sociale fællesskaber 

• modtage behandling og støtte, hvis man har behov for det 

• have en økonomi, som man kan leve af, og som gør det 
muligt at deltage i forskellige aktiviteter i fællesskabet. 

• Medborgerskab forudsætter således rettigheder, roller, 
ressourcer, ansvar og pligter samt relationer på det 
personlige plan.  

 



”Hvordan bliver vi gearet til at arbejde med 
recovery”. 

• Lang vej fra holdning til handling. 

• Tro på alle mennesker kan noget. 

• Være parat til at mennesker vælger ( individuel ) 
– VUM ? Dialogbaseret ? 

• Udgangspunktet er at turde lytte til håb og 
drømme. 

• Tror på at alle har evner og ønsker et 
meningsfyldt liv. 

• Fokus på det normative menneske. 

• Opbygge partnerskaber. 

• Håbet skal gives den længste frist 

 

 

 



Recovery – rejsen er 
individuel 

Et 
menneskes  

rejse 

Et andet 
menneskes 

rejse 

Din rejse? 



udfordringer 

• Recovery ” det har vi arbejdet med i 
mange år” 

• Vores borgere er for dårlige ! 

• Recovery har godt fat i Danmark, og vi er 
nået langt, men der er meget længere 
endnu. 

• Hvad ved vi egentlig om recovery? 

– Fremmer recovery recovery ? Hvad ved vi 
egentlig om det? 



” Vi vil ikke have det I vil give os, vi vil 
havde det samme som jer ” pat. deegan citat 

Hvor mange psykisk sårbare borgere i jeres 
kommune har : 

- Mulighed for at have et meningsfyldt job? 

- Mulighed for at uddanne sig – få kompetencer? 

- En partner. ( hvordan lever man i jeres by ?) 

- Relationer der ikke får penge for samværet. 

- Selvstændig bolig ( farvel § 108 )  

- Et liv som mor, far ,mormor osv.  

- Bruger byens almindelige kulturliv? 

- (1/2 eller 2/3 dele af befolkningen har det ) 

 



Hvordan bliver vi gearet til at arbejde 
med recovery”. 

• Det gør vi ved at tænke almindeligt før vi 
tænker specielt. 

• Det gør vi ved at stoppe med at måle på ” 
systemfunktioner” og i stedet belønne 
outcome der fremmer deltagelse og 
inklusion. 

• Det gør vi ved at kompetenceudvikle 
borgere og medarbejdere. 

 

 



Partnerskab og kompetencer  

• 1.     Anerkendende samtaler, værdsættende 

• 2.     Medicinpædagogik (Pjece ”Ta’ hånd om 
din medicin og dit liv”) 

• 3.     Livgivende relationer 

• 4.     Stemmehøring (Først introduktion, evt. 
forløb senere) 

• 5.     Mød Mig – ( konflikthåndtering ) 

• 6.     Det er mit liv (borgerens bog fra 
Tænketanken) 

• 7.     Viden om ADHD 

• 8.     CARe   

• 9.     Systemkompetencer, at være borger i 
kommunen, medborgerskab 

 

 



At gøre sammen f.eks. fælles 
uddannelse og udviklingstræf  

 
• 10.     Misbrug 

• 11.     Livshistorie 

• 12.     Kognitive metoder 

• 13.     Marte Meo 

• 14.     NADA 

• 15.     Seksualitet 

• Og  

• Førstehjælp 

• Temadag om visioner 

• Karlslundetræf og  
kulhusetræf 

• Vidensdelings – dag 

• Konferencer 

 

 

 
 





 





Hvordan bliver vi recoveryorienterede? 
De 10 punkter fra England 

1. Forandre karakteren af hverdagens relationer og 
kvaliteten af erfaringer  

2. Tilbyde en lang række brugerstyrede uddannelses- og 
efter/videreuddannelses-programmer  

3. Etablering af et ’Recovery Uddannelsescenter’ for at 
sikre udvikling og udbredelse af programmerne  

4. Sikring af organisatorisk opbakning, udvikling af 
’kulturen’  

5. Øget tilpasning til individet og flere valgmuligheder  

6. En ny tilgang til vurdering og håndtering af risiko  

7. Redefinering af brugerinddragelse  

8. Ændring af personalesammensætningen  

9. Støtte medarbejdere i deres recovery-rejse  

10. Styrke mulighederne for at skabe et liv ’ud over 
sygdommen’ 



              

 Kan købes for 
75 kr. her 
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• ”Håb er en passion for det som er muligt” 
• Søren Kierkegaard ” Haabet 

 

• Håbet er en følelse af at dagene kan føre til noget andet og bedre, at det 
må være muligt  

 

• - et hverdags håb med en vis realisme. 
 
For selv det lille håb har en ufattelig styrke,  når man lærer at holde det i 

live  
 







Hvad er formålet med din indsats ? 

• ”Hvis det, I gør nu, ikke er orienteret mod og ikke 
fremmer recovery, hvorfor gør I det så – og hvorfor 
betaler vi for det?”  

 

• (Davidson et al. 2007) 

 



A new relationship 
between ‘them’ and 

‘us’ 

 
 

Based on a recognition of our 

common humanity and  

a respect for the individual 

 



• den første gang, jeg betragtede mig selv som et rigtigt 
menneske. Han fortalte mig, at min lort fandeme ikke 
lugter mere end jeres.” 

• Det er en bruger af socialpsykiatrien i Taastrup, der 
beskrev betydningen af, at der ikke længere herskede ”dem 
og os”-tilstande på toiletterne i kommunens botilbud. 

• ”Hos os klagede en medarbejder til Arbejdstilsynet over, at 
hun blev ’nødt’ til at gå hjem, når hun skulle på toilettet. 
Arbejdstilsynet siger så, at der skal være personaletoiletter. 
Institutionstankegangen er ikke død, og som leder er man 
nødt til at kæmpe imod de strømninger,” fortæller Jørn 
Eriksen, leder af Slotsvænget i Lyngby. 
 

• ”Marianne Farkas fra Boston University kalder det bathroom 
apartheid, og sådan nogle ting skal vi gå på jagt efter hver 
dag, for det er det, der er med til at bevare reservaterne,” 



Recovery er ikke det 
samme som rehabilitering 

 

Recovery: 
 

Det enkelte menneskes egen gennemlevede 

proces med at komme sig og komme videre i 

Livet. 
 

   Eller 
 

      ” Det gælder om at få det så godt som         

       muligt”      



Recovery 
Modtagerne kunne berette om at nærme sig et normalt liv 

 
• ”Jeg føler, jeg lever nu. Nu eksisterer jeg ikke kun. Nu lever jeg. Der er forskel på at 

eksistere og leve.” 
• ”Jeg betragter ikke mig selv som syg mere. Jeg betragter mig selv som havende 

nogle meget store vanskeligheder og som havende nogle symptomer, der er syge, 
men ellers opfatter jeg mig selv som et menneske, der famler lidt rundt i verden og 
måske har det lidt sværere end så mange andre har” 

• Modtagerne oplever at være dem, der lever livet, og ikke livet, der lever dem.  
• ”Stemmerne er der stadig og de er stadig væk grove, men det er mig, der 

bestemmer. De har prøvet at drive mig ud i vanviddet, og det kunne jeg forhindre.”  
• ”Før da trak jeg bare vejret og sad og var passiv hele dagen. Nu lever jeg, jeg får 

noget ud af min hverdag.  Jeg har mere energi, jeg får udrettet nogle ting. Nu sidder 
jeg ikke bare hen, og lader den ene time gå efter den anden. Jeg synes, jeg er ved at 
nå et normalt liv nu. Som folk er flest.” 

• ”Jeg er næsten ikke angst, jeg er faktisk ikke angst mere, og jeg hører heller ikke 
stemmer mere, og jeg ved at stemmerne, det er mine tanker. En morgen sad jeg på 
sengen, og jeg sagde til mig selv ”de der stemmer det er sgu’ mine tanker” så det er 
ikke reelt stemmer, det er tanker der kører rundt. Jeg bliver enormt glad over at 
være så bevidst om, at det er ens tanker, der har spil.”  



Principperne bag recovery 
L. Davidson, Yale 

 

• Recovery handler om at opbygge et meningsfuldt og 
tilfredsstillende liv, defineret af den pågældende person 
selv, hvad enten der optræder aktuelle eller 
tilbagevendende symptomer eller problemer. 

• Recovery repræsenterer en bevægelse bort fra patologi, 
sygdom og symptomer, i retning af sundhed, styrker og 
velbefindende. 

• Håb er centralt for recovery, og det kan forstærkes ved, at 
hver enkelt person selv opdager, hvordan han eller hun kan 
tage mere aktiv kontrol over sit liv (“aktørbevidsthed”) og 
gennem indblik i, hvordan andre har fundet en vej frem. 

• Selvstyring opmuntres og lettes. Selve processen med at 
tage styring er den samme fra person til person, men det 
kan være meget forskelligt, hvad der virker for den enkelte. 
Der findes ikke nogen universalløsning. 

 



Principperne bag recovery 
 L. Davidson, Yale 

• Den hjælpende relation mellem medarbejdere og patienter 
bevæger sig væk fra en ekspert-patient-relation og mod en 
’coach’ eller ’partner-orienteret’ relation på en fælles 
opdagelsesrejse. Medarbejderne skal stille sig til rådighed, 
ikke stille sig over. 

• Mennesker gennemlever ikke en recovery-proces alene. 
Recovery hænger tæt sammen med social inklusion og 
muligheden for at påtage sig meningsfulde og 
tilfredsstillende sociale roller i lokalsamfundet, frem for i 
isolerede tilbud. 

• Recovery handler om at opdage - eller genopdage - 
fornemmelsen af en personlig identitet, der ikke er knyttet 
til sygdom eller handicap. 

• Brugen af begreber, udtryk og historier har stor betydning 
som formidler af recovery-processen. De fælles betydninger 
støtter enten en fornemmelse af håb og muligheder, eller 
kalder på pessimisme og kronicitet  



Principperne bag recovery 
 L. Davidson, Yale 

• Opbygning af recovery-baserede systemer 
fremhæver medarbejdernes personlige 
egenskaber lige så meget som deres formelle 
kvalifikationer. Man forsøger at fremme de 
ansattes evne til at håbe, være kreative, nære 
omsorg og medfølelse, realisme og 
modstandskraft. 

• Familiemedlemmer og andre støttepersoner 
spiller ofte en afgørende rolle for recovery, og de 
bør inddrages som partnere, hvor det er muligt. 
Men støtte fra andre mennesker med levede 
erfaringer er også af central betydning for mange 
mennesker under deres recovery. 

 


