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Resume
2017 har været et godt år for Skolen for Recovery!
I 2016 gik Skolen for Recovery fra at være et pilotprojekt til at være et fast tilbud til patienter, pårørende og
medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri. Nu, små tre år efter starten, er udbuddet af kurser steget
fra 9 til 23 forskellige kurser. Der er fortsat stor tilslutning til kurserne, og som det fremgår i tabeller senere
i rapporten, viser evalueringerne, at der er tilfredshed både med kursernes indhold og form samt med
undervisernes formidling.
Evalueringerne viser, at de fleste kursisterne er positive og at de er tilfredse med at deltage i
undervisningen og også er tilfredse med at komme på Skolen. Det fremgår også, at patienter, pårørende og
medarbejdere er glade for at sidde på skolebænken sammen.

”Den stærkeste kvalitet ved kurserne er helt
klart, at der både er patienter, pårørende og
personale med. Det giver en diversitet og en
dynamik, som man ikke kan læse sig til.
Man kan ikke læse sig til den slags erfaringer,
som de tre parter har tilsammen. […] ”

kursist / pårørende
I 2018 forventes det, at skolen:
• udvider kursusudbuddet yderligere
• afholder kurser endnu flere steder i Region Hovedstadens Psykiatri
• udvikler på samarbejdet med aktører uden for Region Hovedstadens Psykiatri herunder kommuner og i
andre regioner
De væsentligste udviklingsområder for Skolen for Recovery er at:
• tilstræbe, at der er en mere ligelig fordeling af de tre målgrupper, patienter, pårørende og
medarbejdere på kurserne
• videreudvikle vores kurser i samarbejde med målgrupperne og eksterne samarbejdspartnere, så
udbyttet af kurserne skærpes yderligere for alle tre målgrupper
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skærpe fokus på, at Skolen for Recovery er et tilbud der dækker alle regionens centre og deres
patienter, pårørende og medarbejdere
videreudvikle og udvide samarbejdet med aktører uden for Region Hovedstadens Psykiatri

Skolens formål
Skolen er et undervisningstilbud der komplementerer de eksisterende behandlings- og rehabiliteringstilbud
i Region Hovedstaden Psykiatri. Der er fokus på mulighederne for, at det enkelte menneske selv kan
definere, hvad der er et tilfredsstillende og meningsfuldt liv for hende eller ham.
Alle kurser skabes i fællesskab mellem en underviser med brugerbaggrund fra psykiatrien og en underviser
med sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund og også med erfaringer som behandler i psykiatrien. På
kurset deles og opstår viden og erfaringer mellem patienter, pårørende, medarbejdere og
undervisningsteamet. Co-produktion, samskabelse og peer-support er gennemgående principper både for
skolens drift, udvikling og læringsprocesser. Skolens formål kan illustreres således:

Kurser
I 2016 blev der udbudt 15 forskellige kurser og i 2017 steg dette udbud til 23 kurser. Nogle kurser varer 2½
time, andre kan vare op til seks gange 2½ time. Der afholdes tre kurser, der er rettet mod specifikke
diagnoser, mens de øvrige kurser handler om recovery-processer på tværs af diagnoser og vanskeligheder.
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Kursisterne
I 2017 har der været 949 tilmeldinger. Da mange deltager på mere end et kursus, drejer det sig om:
• 474 unikke kursister
• hovedparten af deltagerne er mellem 31-60 år
• 2/3 af de tilmeldte kursister er patienter
Fordelt på centre fordeler tilmeldingerne sig således:

Når vi måler på de kursister, som har gennemført kurserne ser fordelingen mellem de tre kursistbaggrunde
således ud:

4

Skolen for Recovery
Evalueringer
Når et kursus slutter får alle kursister et evalueringsskema, hvor de bliver bedt om at forholde sig til
undervisningen. Som det fremgår af de tre tabeller neden for, har der været stor tilfredshed med indhold,
formidling og det sociale samspil på kurserne.

I hvilken grad var kursets indhold relevant for dig?

Er du tilfreds med undervisernes formidling af stoffet?

Var samspillet med de andre kursister værdifuldt for dig?

Kursister som er patienter
At have en følelse af håb for fremtiden, at have en oplevelse af at have kontrol i sit liv, at kunne se
muligheder i sit liv, er essentielle dele af en recovery-proces. Kursister som er patienter, er derfor blevet
spurgt om dette. Som det ses af tabellerne neden for, svarer hovedparten positivt på, at de efter deltagelse
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i kurser på skolen oplevede øget håb for fremtiden, større grad af kontrol i livet samt at kunne se flere
muligheder i tilværelsen:

Har kurset bidraget til, at du føler dig mere håbefuld omkring din fremtid?

Har kurset bidraget til, at du oplever større grad af kontrol i dit liv?

Har kurset bidraget til, at du ser flere muligheder i dit liv?

Kursister som er pårørende
Når en person rammes af alvorlig psykisk sygdom, så rammes de pårørende også. Det kan derfor være
vigtigt, at man som pårørende føler sig hjulpet og støttet i sin rolle som pårørende. Som det fremgår af
tabellerne neden for, har kursister med pårørendebaggrund følt sig godt hjulpet i forhold til deres rolle,
fået øget tro på, at deres pårørende kan komme sig og de har fået mere viden om, hvordan man kan være
støttende:

Har din deltagelse på kurset hjulpet dig i din rolle som pårørende?
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Har din deltagelse på kurset givet dig øget tro på, at din pårørende kan komme
sig?

Har kurset givet dig mere viden om, hvordan du kan støtte din pårørende i sin
recovery-proces?

Kursister som er medarbejdere
Skolens kurser er også for medarbejderne i Region Hovedstadens Psykiatri. Målet er, at kurserne kan give
medarbejderne en større indsigt i, hvad der kan være vigtigt for patienter og pårørende i en recoveryproces. Som det fremgår i tabellerne neden for, er der stor tilfredshed med udbyttet af kurserne hos de
kursister, som er medarbejdere:
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Har kurset givet dig en større forståelse for, hvilke områder der er vigtige for at
kunne komme sig?

Har kurset givet dig mere viden om, hvordan du kan støtte andre i deres recoveryproces?

Har kurset givet dig konkrete redskaber, som du kan bruge i dit arbejde?

Særlige samarbejdsprojekter i 2017
Netværk for Recovery-skoler
Inspireret af de engelske Recovery Colleges tog vi i 2016 initiativ til et netværk for recovery-skoler i
Danmark. Det første møde blev afholdt på Skolen fro Recovery den 19. september 2016 med deltagelse af:
• ARK-Roskilde: Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling
• Gladsaxe Kommune
• "Ligestillet Støtte: en vej til recovery" samarbejdsprojekt mellem Region Midtjylland, Viborg Kommune,
Randers Kommune, Aarhus Kommune og Sind
• Peer to peer Vejle, Vejle Kommune og Psykiatrifonden
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I 2017 har der været afholdt to møder. Det ene blev afholdt i foråret i Randers, og var arrangeret af
”Ligestillet støtte: en vej til recovery”. Og det andet i efteråret arrangeret af ARK – Roskilde: Akademiet for
Recovery og Kompetenceudvikling.
Skole på Tværs
I 2016 startede vi et samarbejde mellem Skolen for Recovery og Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og
Rudersdal kommuner og Region Hovedstadens Psykiatri. Ønsket var at kvalificere den samlede recoveryorienterede indsats i forhold til mennesker med psykiske vanskeligheder. Samarbejdet koncentrerer sig
fælles undervisning og samarbejdet blevet ført videre i 2017.
Arrangement om seksualitet og psykisk sygdom
Den 5. april afholdt PsykInfo i Region Hovedstadens Psykiatri og Skolen for Recovery et arrangement, som
satte lys på seksualitet og psykisk sygdom. Det førte til, at skolen i samarbejde med Annamaria Giraldi,
professor i klinisk sexologi ved Københavns Universitet og overlæge ved Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center
København skabte kurset ”Seksualitet – mere end kun sex!”, som første gang blev afviklet i
efterårssemesteret i 2017.
Pop up – kurser på Sct. Hans
Skolen indledte et samarbejde med Retspsykiatrisk afsnit på Psykiatrisk Center Sct. Hans hvor kurserne ”Er
du nysgerrig på recovery?” og ”Tag kontrollen i dit liv” blev afholdt.

Mål og ønsker for 2018
Udviklingsønsker
På baggrund af vores erfaringer med kursistkredsen. ønsker vi både at øge andelen af pårørende og
medarbejdere på vores kurser, og at øge deltagerantallet på de kurser vi holder andre steder end i Ballerup.
Vi vil også gerne øge antallet af forskellige kurser.
Vores mål er at:
• andelen af medarbejdere på kurserne er 25 %
• andelen af pårørende på kurserne er 25 %
• antallet af kurser øges med 10 %
• at der ikke aflyses kurser på de eksterne undervisningssteder på grund af for lille antal tilmedlte
I 2017 underviste vi følgende steder:
• Psykiatrisk Center Amager
• Psykiatrisk Center Ballerup
• Psykiatrisk Center Frederiksberg
• Psykiatrisk Center Nordsjælland (Hillerød og Helsingør)
• PsykInfo
• Settlementet på Vesterbro
Vi forventer, at der kommer flere undervisningssteder til i de kommende år.
Kursus for pårørende
I forhold til de pårørende planlægger vi et kursus, der specielt har fokus på de pårørendes situation. Kurset
planlægges sammen med en ekstern underviser, der har pårørendeerfaring.
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Aktiviteter planlagt i 2016 og 2017 og som forventes udført i 2018
Samarbejdsprojekt med Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser på Psykiatrisk Center Sct. Hans i
forbindelse med projektet ”Fælles undervisning”. Skolen for Recovery bidrager med sparring i forbindelse
med rekruttering af undervisere, udvikling af undervisningstilbud og støtte til underviserne, alt med
baggrund i skolens særlige viden om co-produktion.
Skole på Tværs
Projektet ”Skole på Tværs” blev som nævnt oven for planlagt i 2016 (se årsrapport 2016). Forskellige
organisatoriske forhold deltagerne i projektet betød at starten på ”Skole på tværs” måtte udsættes. I 2018
begynder ”Skole på Tværs” og Skolen for Recovery bidrager med timer til projektkoordinering,
administration og undervisning.
Årsrapporten er redigeret af underviser Niels Laurs Pedersen, underviser Lis Andersen, leder Lone Petersen,
AC – medarbejder Helle Rasmussen
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