
Indefra-perspektivet som 
hovedingrediens, når 
kompleksiteten skal reduceres
Trine Uhrskov, autoriseret psykolog, partner i Sopra



Komplekse problemer

• Henviser til en kompleksitet i sammensætningen af den unges 
problemstillinger, der kræver koordinering af forskellige indsatser. 
• Kompleksitet består dermed at to elementer, hvor der er
• Et omfang og en tyngde af problemstillinger til stede, som kræver 

intens støtte
• Et behov for koordinering på tværs af sektor/lovgivningsmæssige 

rammer for at kunne yde en sammenhængende indsats
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Recovery-orienteret 
rehabilitering

Også i forhold til mennesker med 
udviklingsforstyrrelser og 
udviklingshandicap



Recovery i et udefra-perspektiv

• Klinisk recovery
• Social recovery

Rehabiliteringsforum i Danmark (2022) Hvidbog om rehabilitering 



Recovery i et indefra-perspektiv

Personlig recovery kan defineres som en 
social og personlig proces henimod en 
måde at leve tilfredsstillende, håbefulde 
og gensidige liv med sig selv og andre på, 
selv om borgeren fortsat kan opleve 
vanskeligheder og få nye problematiske 
erfaringer. 

Rehabiliteringsforum i Danmark (2022) Hvidbog om rehabilitering 



Recovery-orienteret 
rehabilitering

Recovery-orienteret 
rehabilitering handler om at 
tilbyde den støtte, der 
hjælper borgeren til at indfri 
sine håb, ønsker og 
drømme, med sigte på at 
komme sig og få et 
tilfredsstillende og 
meningsfyldt liv med størst 
mulig selvstændighed. 

Rehabiliteringsforum i Danmark (2022) Hvidbog om rehabilitering 



CHIME faktorer
• Forbundethed 
• Håb og 

fremtidsoptimisme 
• (Positiv) Identitet
• Meningsfuldhed
• Empowerment

Socialstyrelsen (2021: Recovery-orienteret rehabilitering – vejledning til praksis. Version 3 - udkastversion









CHIME - Dennis
• Forbundethed
• Håb og 

fremtidsoptimisme 
• (Positiv) Identitet
• Meningsfuldhed
• Empowerment

Socialstyrelsen (2021: Recovery-orienteret rehabilitering – vejledning til praksis. Version 3 - udkastversion



CHIME faktorer for os som samarbejdspartnere
Forbundethed

Jeg føler mig støttet af mit faglige netværk ift. min faglige opgave, jeg kan bede om 
og få hjælp og dele min oplevelse

Håb og fremtidsoptimisme 
Jeg tror på, at min faglige indsats gør en positiv forskel

(Positiv) Identitet
Jeg har det godt med mig selv ift. hvordan jeg kan bidrage ind i den faglige 
opgaveløsning 

Meningsfuldhed
Jeg oplever min rolle og opgaveløsning som meningsfuld

Empowerment (eller handlekraft)
Jeg besidder relevant faglig viden og kompetencer
Jeg har mulighed for at iværksætte relevante tiltag

Indefra-perspektiv
Jeg kender til og inddrager personens/målgruppens håb og drømme for fremtiden i min 
indsats

Socialstyrelsen



Kan vi også arbejde med recovery-
orienteret-rehabilitering i forhold til 
mennesker uden verbalt sprog?



Projekt forebyggelse af 
magtanvendelser for mennesker 
med udviklingshæmning



Socialstyrelsens drejebog for national 
udvikling af sociale indsatser

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/drejebog

Projekt Forebyggelse af 
magtanvendelser for mennesker 
med udviklingshæmning 
2022-2024

Projekt Forebyggelse af 
magtanvendelser  i 
Socialpsykiatrien 
2014-2017



Tilstræbt indefra-perspektiv

Hvis borgeren ikke kan deltage 
med sin egen viden om sig, så kan 
du forsøge på at sætte dig i 
borgerens situation og på at 
forstå, hvordan det føles og 
opleves at være borgeren.”

Warming (2011)



Tilstræbt indefra perspektiv
- Processer 

Et tilstræbt indefra perspektiv
er vores for nuværende bedste bud på, 
hvordan borgeren oplever at være sig 
i en eller flere situationer.

Særlig inspireret af Ditte Rose Andersen

Særlig inspireret af Iben Ljungmann

RefleksionerMed
kolleger

Samarbejde 

med 

netværk

Samspil med 
borgeren







Muligheder med TIP
• TIP er med til at understøtte personlig recovery 

for mennesker med udviklingshandicap.
• TIP medvirker til at skabe trivsel, forebygge 

voldsomme episoder og magtanvendelser
• TIP medvirker til at kvalificere refleksionerne og 

hypoteserne om borgeren 
• TIP modvirker faglige blinde pletter og at tavs 

viden koloniserer praksis
• TIP skaber en konstruktiv platform for 

pårørendesamarbejdet. 
• TIP medvirker til højere faglig tilfredshed i 

arbejdet. 



Komplekse problemer kræver

• Metoder som tager udgangspunkt i 
borgerens indefra-perspektiv 
• Metoder som kan anvendes på 

tværs af målgrupper
• Metoder som hjælper os med at 

koordinere indsatsen
• Tydelig og synlig ledelsesopbakning
• Organisationer og kommuner som 

arbejder med recovery-orienteret 
rehabilitering – ikke blot som 
værdier men helt ud hvor borgeren 
lever det.
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