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”Hvis man er stille for længe, 
så visner tungen.

PiPPi  langstrømPe

IllustRatIoneRne I kataloget eR udaRbejdet af to lokale kunstneRe

Billederne er et kreativt udtryk kunstnerne har brugt som redskab i deres personlige 
og unikke recoveryproces. 

Se mere af kunstnerne på deres facebooksider :

RonnI MølleR
https://www.facebook.com/Ronnis-udtryk-364925436991688/

MelanIe RaMMIng
https://www.facebook.com/MelanieRamming/
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Helt enkelt betyder recovery bedring, ”at komme sig”. når vi bruger det 
i denne sammenhæng taler vi om at komme sig efter psykisk sygdom og 
efter de sociale følgevirkninger og konsekvenser, det kan have for per-
soner med psykisk sygdom. Der er mange definitioner på recovery, men 
vi læner os op af følgende i vores forståelse af begrebet:

”en dybt personlig, unik forandringsproces med hensyn til ens holdnin-
ger, værdier og mål, færdigheder og/eller roller. Det er en måde at leve 
et tilfredsstillende liv på præget af håb og aktiv medvirken selv med de 
begrænsninger, der er forårsaget af sygdom. Recovery indebærer udvik-
ling af ny mening og nyt formål i ens liv” 

(William anthony, boston university, 1993)

”Recovery handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende 
liv, sådan som personerne selv definerer det, med eller uden sympto-
mer og problemer, som kan komme og gå”

 (Mike Slade m.fl., ImRoc, 2008)

RecoveRy

recovery er den enkeltes aktive proces mod 
og skabelse af et meningsfyldt 

og tilfredsstillende liv! 



PeRsonoRIenteRIng
Det enkelte menneske først - "... intet menneske kan reduceres til en 
diagnose, til symptomer eller funktionsnedsættelser, men ethvert men-
neske må mødes som en unik og særlig person med en livshistorie, kon-
krete problemer og også forhåbninger og drømme."

PeRsonInvolveRIng
"nothing about us without us" – man kan ikke tilrettelægge behandling 
eller støtte for mennesker, det enkelte menneskes egne erfaringer og 
præferencer må inddrages. Dette gælder på individniveau, men også 
i forhold til planlægning, implementering og evaluering af indsatsen, 
hvor erfaringsekspertisen anerkendes på linje med professionelle kvali-
fikationer.

de 4 væRdIeR
Denne recoverytanke bygges op omkring fire kernevær-
dier*, der er bærende for den enkeltes muligheder for en 
succesfuld recoveryproces. 

selvbesteMMelse
Handler om valgmuligheder. at kunne træffe afgørelser i eget liv er en 
fundamental menneskeret, som mange mennesker med en psykiatrisk 
diagnose oplever sættes ud af kraft i deres møde med systemet. værdi-
en er et opgør med tanken om, at personer "visiteres" til tilbud og idéen 
om, at mennesker må affinde sig med valget mellem en behandling, de 
ikke ønsker eller ingenting.

PotentIale foR udvIklIng
Deri ligger håbet om, at alle har mulighed for at vokse og gro, og at in-
gen skal affinde sig med at være sat ud på et sidespor, kategoriseret som 
et håbløst tilfælde. Den er et opgør med de, nogle gange velmente, men 
altid undertrykkende, begrænsende forestillinger og lave forventninger, 
som mange psykiatribrugere oplever den dag i dag.

Disse værdier bygger på ligeværdighed, 
det samme gør recoveryskolen og det er 
helt centralt for både skolens formål og 

opbygning!”

*værdierne er udformet af William anthonys - professor ved cpR, Boston university, 
kilde: Recovery på dansk v/pernille Jensen et al (2004), side 237



foRMålet Med RecoveRyskolen er at tilbyde undervisning, der 
understøtter den personlige recoveryproces, fremmer forståelse og li-
geværd, og er endvidere medvirkende til at nedbryde stigmatisering af 
psykisk sårbare.

al undervisning bliver udviklet og afholdt af et hold på mindst to under-
visere – en fagprofessionel og en peer-professionel underviser.

peer-underviseren har selv gennemgået en recoveryproces efter et syg-
domsforløb og er nu uddannet til at anvende sine levede erfaringer i 
undervisningen. 

i undervisningen sidestilles den faglige viden og de levede erfaringer, 
ligeledes sidestilles undervisernes og deltagernes erfaringer.  alle opfor-
dres til at bidrage til det fælles læringsrum med deres egne unikke per-
spektiver, betragtninger og meninger. netop samspil og sam-skabelse 
er det særlige og helt centrale ved Recoveryskolen. på den måde skabes 
der rum for ligeværdig erfaringsudveksling og gensidig læring.

Peer betyder ligestillet, dette henviser
 i denne sammenhæng til 

peer-underviserens baggrund med 
psykisk sårbarhed

foRMål



hvad kan udbyttet væRe ...
PsykIsk såRbaR
• inspiration og hjælp til din egen recoveryprocess
• Sparring med ligestillede
• videregive din personlige erfaring 
• Spejling i andres processer
• udvikle strategier og redskaber 

PåRøRende elleR netvæRk
• faglig indsigt
• forståelse for recoveryprocesser
• Sparring med ligestillede
• Spejling i andres processer
• videregive din personlige erfaring 

fagPRofessIonelle og studeRende 
• nye perspektiver på din faglighed
• friskt syn på recovery
• personlig udvikling
• vække din faglige nysgerrighed
• videregive din personlige erfaring

nysgeRRIg
• få forståelse for hvad recovery betyder
• viden om psykisk sårbarhed
• personlig udvikling
• faglig indsigt 
• nye perspektiver 

RecoveRyskolen eR foR alle!

undervisningen henvender sig til alle der er arbejder med eller er nys-
gerrige på recovery.  Det er for personer med eller uden psykisk sårbar-
hed, for fagprofessionelle, studerende, pårørende og for alle andre med 
personlig eller faglig interesse. Det er ikke nødvendigt at have forudgå-
ende kendskab til recovery for at deltage og få udbytte af kurserne.

gRatIs 
og foR alle



vInkleR På RecoveRy

Indhold
tIdsPunkt
dato

undeRvIseR / tIlMeldIng / afbud

RecoveRy – væRDIeR I vIRkelIgheDen 
kursus nr. 216

i denne undervisning har vi fokus på begrebet recovery – og 
hvordan man i praksis kan styrke den recovery-orientere-
de tilgang til større selvstændighed, livsmestring, trivsel og 
medborgerskab. vi tager udgangspunkt i de fire grundlæg-
gende recoveryværdier: personorientering, personinvolve-
ring, Selvbestemmelse og potentiale for udvikling / Håb.

Tidspunkt: Tirsdag kl. 9.00-12.00
Datoer: 5/9 - 19/9 - 7/11 - 21/11

RecoveRy I saMskabelse  
kursus nr. 217

Denne en-dagsundervisning har fokus på, hvordan man i 
praksis kan arbejde med egen og andres recovery – ud fra 
samskabelse, og ved at dele sine levede erfaringer. undervis-
ningen er dels en indføring i den måde vi arbejder med re-
covery på i Recoveryskolen, dels en introduktion til begrebet 
peer-faglighed – og hvordan vi bruger den i Recoveryskolen.

Tidspunkt: Tirsdag kl. 9.00-12.00
Datoer: 12/9 - 26/9 - 14/11 - 28/11

tilmeldingsfrist senest 7 dage før kursusdagen. 
Oplys kursus nr. ved tilmelding.

ZandRa MølleR / danIel ancheR andeRsen 
tilmelding: daniel.ancher.andersen@randers.dk / evt. afbud tlf.: 29 44 75 12



vInkleR På RecoveRy

Indhold
tIdsPunkt
dato

undeRvIseR / tIlMeldIng / afbud

nysgeRRIg På RecoveRy 
kursus nr. 218

Hvad betyder recovery for mig? Hvad eR recovery – for mig?
Denne undervisning giver mulighed for at stille skarpt på det 
som er vigtigt og meningsfuldt for dig: i din hverdag, din livs-
situation, i din relation til det at være i en recoveryproces 
- uanset om du er pårørende, har en psykisk sårbarhed eller 
fagligt er optaget af at understøtte andres/egen trivsel.

Tidspunkt: Tirsdage kl. 16.30-19.30
Datoer: 3/10 - 24/10 - 5/12

tilmeldingsfrist senest 7 dage før kursusdagen. 
Oplys kursus nr. ved tilmelding.

ZandRa MølleR / danIel ancheR andeRsen 
tilmelding: daniel.ancher.andersen@randers.dk / evt. afbud tlf.: 29 44 75 12



kontakt og koMMunIkatIon

Indhold
tIdsPunkt
dato

undeRvIseR / tIlMeldIng / afbud

koMMunIkaTIonS - og aDfæRDSfoRMeR
kursus nr. 221

Denne en-dagsundervisning ”kommunikations- og adfærds-
former” giver et bud på hvordan man kan anskue kommuni-
kation ud fra bestemte former for kommunikations-adfærd.
formålet med denne undervisning er at skabe større be-
vidsthed om deltagernes egne reaktioner og adfærdsfor-
mer – og hvordan de påvirkes af andres adfærd. Målet med 
undervisningen er at åbne muligheder for at deltagerne får 
kommunikeret og dækket egne behov på en hensyntagende 
og respektfuld måde – både overfor andre og sig selv.

Tidspunkt: Tirsdag kl. 12.30-15.30
Datoer: 12/9 – 14/11

kRopSSpRog - kRoppenS SpRog
kursus nr. 222

Denne en-dagsundervisning i ”kropssprog – kroppens sprog” 
har fokus på hvordan vi kommunikerer med vores krop – og 
hvordan vores krop kommunikerer med os. 
formålet er, at deltagerne bliver mere bevidste om, hvordan 
de aktivt kan bruge deres kropssprog til en mere tydelig og 
positiv kommunikation med andre. Men også hvordan man 
kan påvirke sin egen sindsstemning, selvtillid og selvværd i 
en positiv retning ved måden man kommunikerer med sig 
selv på – gennem sin kropsholdning, ansigtsmimik mm.  

Tidspunkt: Tirsdage kl. 12.30-15.30
Datoer: 3/10 - 5/12

kIRa PhaRsen / danIel ancheR andeRsen
tilmelding: kira.pharsen@randers.dk / evt. afbud tlf.: 29 44 75 12

tilmeldingsfrist senest 7 dage før kursusdagen. Oplys kursus nr. ved tilmelding.

Indhold
tIdsPunkt
dato

koMMunIkatIonsnIveaueR
kursus nr. 220

Denne en-dagsundervisning i ”kommunikationsniveauer” 
giver et bud på, hvordan man kan anskue kommunikation 
mellem mennesker på forskellige niveauer. 
formålet er at give deltagerne et indblik i både egen og an-
dres måder at kommunikere på, og ud fra denne forståelse 
åbne mulighed for en mere hensigtsmæssig kommunikation 
og kontakt med andre mennesker. Herunder f.eks. at sætte 
grænser og sige til/fra på en respektfuld måde.

Tidspunkt: Tirsdag kl. 12.30-15.30
Datoer: 5/9 – 7/11



eneRgIRegnskab

Indhold
tIdsPunkt
dato

undeRvIseR / tIlMeldIng / afbud

eneRgIRegnskab
kursus nr. 225

Har du overblik over dit personlige energiregnskab?

når det omhandler din personlige energi eller dine ressour-
cer, er det faktisk ligeså vigtigt, som når det gælder dine pen-
ge, at du sørger for, der ikke bliver overtræk – eller under-
skud på budgettet … -  derfor kan det være en god hjælp at 
se på dit personlige energiregnskab. 

på dette kursus vil vi præsentere dig for nogle simple redska-
ber til at skabe mere balance i hverdagen og hjælpe til, at der 
bliver plads til det som er vigtigst for dig! 

Tidspunkt: Mandag kl. 10.30-13.30
Datoer: 18/9 - 2/10 

tilmeldingsfrist senest 7 dage før kursusdagen. 
Oplys kursus nr. ved tilmelding.

janne fRausIng østeRgaaRd / ZandRa MølleR
tilmelding: Zandra.moller@randers.dk / evt. afbud tlf.: 20 96 53 64



RelatIoneR Indhold
tIdsPunkt
dato

undeRvIseR / tIlMeldIng / afbud

RelaTIoneR I RecoveRy – RecoveRy I RelaTIoneR 
kursus nr. 219

vi udforsker betydningen af de relationer, som vi hver især 
har, og vi giver muligheden for i samspil med jer at udvikle 
på disse relationer gennem kommunikation, indsigt i egne 
behov og øget bevidsthed. 

goDe RelaTIoneR – eT gRunDlæggenDe behov 
Om behovet for relationer, gruppedynamik, grænser, over-
blik over eget sociale netværk, mm. 

faMIlIefoRhold 
Om tidlig tilknytning, socialisering og familiemønstre 

enSoMheD – fRavæReT af RelaTIoneR
Hvad er ensomhed? Hvilke konsekvenser har ensomhed? 
Hvilke veje er der ud af ensomhed?

PaRfoRhold 
parforhold og trivsel. Hvordan kan man understøtte hinan-
dens og sin egen trivsel, sammen – og hver for sig. 

de PRofessIonelle RelatIoneR
Hvordan sikres det gode samarbejde mellem borger og den 
professionelle? Hvilke udfordringer skal man være opmærk-
som på?

kurserne udbydes enkeltvis eller som et samlet forløb
Tidspunkt: onsdage: 9:30 - 12:30

datoer:
1. forløb: 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10.       
2. forløb: 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11

tilmeldingsfrist: 30 august (1. forløb)  18. oktober (2. forløb)fIlIP baun / helle RasMussen
tilmelding: filip.baun@gmail.com / evt. afbud: Helle: 27535157



MenIng
Indhold
tIdsPunkt
dato

undeRvIseR / tIlMeldIng / afbud

MenIng, tab af MenIng og at fInde MenIng

kurset sætter fokus på begrebet mening og betydningen af at 
opleve, at ens liv indeholder mening. Dette gælder generelt 
for alle mennesker – og især i den personlige recoveryproces 
bringes betydningen af at finde mening i og med tilværelsen 
i spil. Det sker, at vi oplever meningstab, og der opdager vi 
ligeledes, at mening er vigtig, og at den må genfindes. 
vi går sammen på jagt efter meningsfuldheden på forskellige 
måder og giver redskaber til at bevæge sig i retningen af me-
ningsfuldheden i eget liv. 

MenIng 
kursus nr. 208
Om de fire meningsdimensioner og mening i recovery

tab af MenIng 
kursus nr. 209
når meningsfuldheden forsvinder …
 
at fInde MenIng 
kursus nr. 211
i retning af meningen …

kurserne udbydes enkeltvis eller som et samlet forløb. 
Oplys kursus nr. ved tilmelding.

Tidspunkt: Tirsdag kl. 12.30 – 15.30
Datoer: 26/9 – 24/10 – 21/11

tilmeldingsfrist: tirsdag d. 19. september 2017

fIlIP baun / danIel ancheR andeRsen
tilmelding: filip.baun@randers.dk / evt. afbud tlf.: 29 44 75 12



lIvshIstoRIeR

Indhold
tIdsPunkt
dato

undeRvIseR / tIlMeldIng / afbud

DIT lIv – DIn hISToRIe
kursus nr. 229

Her har du mulighed for at få redskaber til at udforme din 
livshistorie på lige netop den måde, du gerne vil. vi har plads 
til, at du kan få kortlagt din livshistorie med henblik på selv-
udvikling, eller til eventuelle præsentationer, foredrag m.m. 
vi runder både det kreative, det personlige og det professi-
onelle med rig mulighed for kreativ udfoldelse og byder på 
forskellige tilgange og redskaber. 

kurset udbyder som et samlet forløb.

tidspunkt: Mandag 11.00 - 14.00
Datoer: 11/9 – 25/9 – 9/10 – 23/10. 

tilmeldingsfrist senest 7 dage før kursusstart. 
Oplys kursus nr. ved tilmelding.

bIMbo babatunde / caMIlla fjeldsted PaPe
tilmelding: daniel.ancher.andersen@randers.dk  
evt. afbud til Bimbo tlf.: 41 61 51 53



åndedRættet
Indhold
tIdsPunkt
dato

undeRvIseR / tIlMeldIng / afbud

kursus nr. 223

vi trækker vejret hele tiden og oftest helt uden at tænke over 
det, men gør vi det rigtigt?
Mange af os er måske ikke bevidste om, hvordan vi trækker 
vejret. Det betyder, at vi ikke får det optimale ud af vejrtræk-
ningen. vores åndedræt er også et af vores bedste og let-
test tilgængelige redskaber til at påvirke vores sindstilstand 
og med opmærksomhed og øvelse kan du lære at bruge dit 
åndedræt til at dæmpe angst, stress, uro, nervøsitet, tanke-
mylder mv.
på kurset vil vi fortælle om åndedrættet og sammen lave 
nogle øvelser hvor vi har fokus på vejrtrækning og hvordan 
vi kan bruge øvelserne i hverdagen.
træk vejret – det virker øjeblikkeligt!

Tidspunkt: Mandag kl. 10.30 - 13.30
Datoer: 13/11 & 11/12 

tilmeldingsfrist senest 7 dage før kursusdagen. 
Oplys kursus nr. ved tilmelding.

janne fRausIng østeRgaaRd / ZandRa MølleR
tilmelding: Zandra.moller@randers.dk / evt. afbud tlf.: 20 96 53 64



kRoPPen
Indhold
tIdsPunkt
dato

undeRvIseR / tIlMeldIng / afbud

en tRofast følgesvend
kursus nr. 224

gennem dit liv er der en, som altid følger dig – din krop! 
Men hvordan er dit forhold til den? 
er du tilpas i din krop eller har du svært ved at komme over-
ens med den? Måske har du oplevet smerter, angst, psykisk 
sygdom, utilfredshed ved dit udseende eller andet, der har 
gjort det svært at være i kroppen. 
på dette kursus vil vi sætte fokus på, hvordan vi kan få et 
bedre forhold til vores krop. vi vil gøre det gennem oplys-
ning, øvelser og erfaringsudveksling.

Tidspunkt: Mandag kl. 10.30 - 13.30
Datoer: 30/10 & 27/11 

tilmeldingsfrist senest 7 dage før kursusdagen. 
Oplys kursus nr. ved tilmelding.

janne fRausIng østeRgaaRd / ZandRa MølleR
tilmelding: Zandra.moller@randers.dk / evt. afbud tlf.: 20 96 53 64



dus Med dIn sundhed
Indhold
tIdsPunkt
dato

undeRvIseR / tIlMeldIng / afbud

på disse hold deler vi vores erfaringer om kost, motion og 
søvn i relation til vores recoveryproces. Det handler om, 
hvad vi hver især selv kan gøre, for at få mere overskud og 
fremme vores recoveryproces. vi sætter fokus på dialogen 
og små øvelser. 

koST - kursus nr. 226
Dato og tidspunkt: 
Onsdag 26/10 kl. 18.30-21.30
Onsdag 16/11 kl. 9.30-12.30

MoTIon - kursus nr. 227
Tidspunkt og dato: 
torsdag 2/11 kl. 18.30-21.30 
torsdag 23/11 kl. 9.30-12.30

SØvn - kursus nr. 228
Tidspunkt og dato: 
torsdag 9/11 kl. 18.30-21.30
torsdag 30/11 kl. 9.30-12.30

tilmeldingsfrist for kurserne er 7 dage inden kursusdagen. 
Oplys kursus nr. ved tilmelding.

kIRa PhaRsen / MaRlene Rohde / PIa RodIl bach
tilmelding: kira.pharsen@randers.dk / evt. afbud til Marlene Rohde på tlf. 21 74 02 79



dus Med dIn Røg
Indhold
tIdsPunkt
dato

undeRvIseR / tIlMeldIng / afbud

kursus nr. 215

på dette forløb deler vi vores erfaringer omkring rygevaner, 
historie og motivation i relation til vores recoveryproces. 
Det er ikke et rygestopkursus, men et forløb, der kan give 
dig kontrollen tilbage. vi vil gennem øvelser, snak og sjove 
udfordringer bl.a. i naturen prøve at finde ud af, hvad der 
motiverer, udvikler og kan ændre vores vaner. Det handler 
om at udveksle den viden, vi allerede har i os.
kurset udbydes som et samlet forløb

Tidspunkt: Torsdag kl. 9.30-12.30
Datoer: 7/9 - 14/9 - 21/9 - 28/9 -  5/10 - 12/10

tilmeldingsfrist for kurserne er 7 dage inden kursusdagen. 
Oplys kursus nr. ved tilmelding.

kIRa PhaRsen / MaRlene Rohde / PIa RodIl bach
tilmelding: kira.pharsen@randers.dk / evt. afbud til Marlene Rohde på tlf. 21 74 02 79



kReatIv RecoveRy
Indhold
tIdsPunkt
dato

undeRvIseR / tIlMeldIng / afbud

kReatIv tIlgang tIl RecoveRy 
kursus nr. 207

på dette kursus får du i samspil med andre mulighed for at 
undersøge dig selv via kreative øvelser. kurset giver inspira-
tion og redskaber til at understøtte din egen recoveryproces 
og personlige udvikling gennem kreativitet.

Du skal ikke have specielt kreative evner, men vil blive guidet 
i øvelserne. vi mødes i et hyggeligt og afslappet miljø, hvor 
der er fokus på din personlige proces og ikke på at skulle 
præstere. Du skal bare have mod på at arbejde kreativt med 
din egen recoveryproces, og lyst til at skabe større bevidst-
hed om dig selv.

Så MØD op og ha´ DeT SjovT – MenS Du aRbejDeR 
seRIøst Med dIg selv, saMMen Med andRe.

bemærk:
undervisningen er et to dages-kursus. 
Der afholdes to forløb.

Tidspunkt: Mandag kl. 13.30 - 16.30
datoer: 
1. forløb 4/9 - 11/9 
2. forløb 6/11 – 13/11

tilmeldingsfrist senest 7 dage før kursusdagen. 
Oplys kursus nr. ved tilmelding.

helle RasMussen / Inge nIeWald MIkkelsen
tilmelding: inge.niewald.mikkelsen@randers.dk / evt. afbud tlf.: 24 49 66 33



undeRvIseRe
Info

RecoveRyskolen holdeR I efteRåRet to Infodage:

Torsdag den 10/8 fra 9.00-13.00  
Tirsdag den 10/10  fra 12.00-16.00  

Her vil der være muligt at lære mere om skolen og de kurser der udbydes, 
møde nogle af underviserne og få en smagsprøve på, hvad Recoveryskolen 
Randers tilbyder. 

Du er også altid velkommen til at besøge Recoveryskolen i psykiatriens Hus 
for personlig vejledning, rundvisning, information mm.

kontakt koordinerende underviser
Daniel ancher andersen
telefon. 29447512
Mail: daniel.ancher.andersen@randers.dk

Recoveryskolen Randers er en del af projekt ligestillet Støtte. 
læS MeRe OM Det på pROJektetS HJeMMeSiDe – WWW.peeRMiDt.Dk

Daniel 
ancher andersen

pia Rodil Bach

camilla 
fjeldsted pape

filip Hove
Rosendahl Baun

inge niewald 
Mikkelsen

Marlene 
Rohde nielsen

Bimbo Babatunde

kira pharsen

Helle Rasussen

Zandra Møller

Janne frausing 
østergaard

følg os På facebook 
hvor vi løbende vil lægge informationer op om 

både infodage, kurser og hverdagen i Recoveryskolen 

https://www.facebook.com/recoveryskoleniranders/ 



RecOveRySkOlen, psykiatriens Hus, gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers

https://psykiatri.randers.dk/psykiatriens-hus/


