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Anbefalinger for indhold og form af ”Guide til et godt hverdagsliv” 

Dette notat indeholder de endelige anbefalinger til indhold og form af ”Guide til et godt hverdagsliv,” der 

produceres i et samarbejde mellem Projekt Din Gode Udskrivning, Region Hovedstadens Psykiatri og 

Gladsaxe Kommune. Notatet bygger på projektets vidensindsamling i perioden 2014-2015  

I hele processen er indhold og form blevet afstemt med Kompetencecentret for Rehabilitering og Recovery, 

herunder både ”Skolen for Recovery,” og teamet bag ”Momentum.” 

Anbefalinger for implementering og forankring af ”Guide til et godt hverdagsliv” i Region Hovedstadens 

Psykiatri udarbejdes i et særskilt notat. 

1. Målsætninger  

Recoveryguiden skal styrke patienter i Region Hovedstadens Psykiatri i selv at arbejde aktivt for at komme 

sig og genskabe hverdagen under og efter et behandlingsforløb, herunder ved at hjælpe målgruppen med 

selv aktivt at definere og forfølge sine mål, ønsker og behov. 

Dette skal ske ved at understøtte målgruppens muligheder for at formulere og tage ejerskab for eget 

behandlings- og rehabiliteringsforløb, ved at tydeliggøre målgruppens handlemuligheder samt ved at skabe 

håb for målgruppen, gennem adgang til forhåndsviden om behandlingsmuligheder samt give kendskab 

erfaringsbaseret viden om mestringsstrategier og recovery.  Projektet skal samtidig have opmærksomhed 

på pårørendes behov for kontakt, information og vejledning. 

2. Målgruppe 

Målgruppen er defineret til at være alle voksne patienter i Region Hovedstadens Psykiatri, samt unge i 

Gladsaxe Kommune. 

3. Anbefalinger 

I forlængelse af målsætningerne, er recoveryguiden udarbejdet med udgangspunkt i følgende to 

overordnede anbefalinger: 

A. Fra arbejdspapiret om rehabilitering og recovery, der blev udarbejdet af Regeringens 

psykiatriudvalg (2013): 

Når målet er recovery-orienteret rehabilitering, er det vigtigt at benytte og bruge konkrete 

redskaber og metoder, der har dette sigte. Indsatser og metoder, som kan understøtte 

recovery, bør bl.a. være kendetegnet ved følgende: 

 Understøtter den enkeltes recovery-proces og en recovery-orienteret kultur 

 Har brugerinddragelse og brugerstyring som et centralt element 

 Tilgodeser behovet for et parallelt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 

B. Recoveryguiden skal understøtte og styrke borgerens egne handlekompetencer. 

Handlekompetencer defineres som: ”Evnen til at forstå eget liv og de historiske, 

materielle og kulturelle vilkår som betinger det, tillid til egne og fællesskabets muligheder 



Projekt Din Gode Udskrivning 
Anbefaling for form og indhold i recovery-guiden 

Notat | 2015 
 

2 
 

samt villighed til, alene og sammen med andre, at gribe forandrende ind livsvilkår og 

forudsætninger.” 

På baggrund af disse overordnede guidelines er recoveryguiden udarbejdet med henblik på at: 

 Være overskuelig1 og sætte den psykiske lidelse ind i en recoveryorienteret kontekst – af 

samme årsag anvendes udtrykket ”psykisk lidelse,” i stedet for psykisk sygdom. 

 Anerkende borgerens behov og viden2, ved bl.a. at anvende eksternaliserende sprogbrug og 

tage udgangspunkt i borgerens perspektiv og situation. 

 Ikke at stille urealistiske krav til borgeren, men samtidig tegne et realistisk billede af den aktive 

rolle, man er nødt til at tage, for at komme sig. 

Både indhold og form har i 2014-2015 løbende været drøftet med medarbejdere og patienter i Region 

Hovedstadens Psykiatri, medarbejdere i Gladsaxe Kommune samt centrale personer, med især et 

operationelt kendskab til recovery-feltet. Derudover har der været foretaget en omfattende 

litteratursøgning, samt udviklet ny litteratur som følge af processen. 

Der er en markant ensartethed i hvilke elementer, der anses for at være centrale i den personlige 

recoveryproces. Hovedparten af den eksisterende litteratur har et primært fokus på deficits og derfor også 

mestring af den psykiske sygdom. Der mindre recovery-litteratur og metode, der fokuserer på drømme, 

selv-efficiacy og konkrete muligheder for at styrke sin position. Et af de få eksempler på et tydeligt fokus på 

ressourcer er ”Styr Livet,” der med udgangspunkt i personcentreret planlægning (PCP/PATH). Derudover 

har der været trukket på erfaringer fra Udskrivningsguiden. 

 

3.1. Anbefalinger for indhold 
Projekt Din Gode Udskrivning anbefaler, at Recoveryguiden indeholder følgende dele og afsnit: 

Del 1: Introduktion til ”at komme sig” 

1) AT KOMME SIG 

Skriftlig patientinformation om recovery 

Ved fokusgrupper med OPUS panelet, PC Stolepegården og PC Amager har brugere tydeligt udtryk 

et behov for, at der ikke kun informeres skriftligt om sygdom, patientrettigheder, husorden m.m. – 

men også at der skriftligt informeres om recovery og mulighederne for at komme sig. Dette kapitel 

understøtter formålet med skriftlig patientinformation i Den Danske Kvalitetsmodel, pkt. 2.2.2.3 

2) NÅR MAN FÅR EN PSYKISK LIDELSE 

Identitetsspørgsmål 

Evalueringen af Udskrivningsguiden (2012) har vist at det er værdifuldt, når skriftlig information 

bidrager til at skabe ro i sindet, bekræfter og understøtter borgerens behov for at få bekræftet 

                                                      
1
 Jvf evaluering af Udskrivningsguiden, 2012 

2
 Jvf evaluering af Udskrivningsguiden, 2012 

3
 http://www.ikas.dk/Sundhedsfaglig/Sygehuse/2.-version.-Akkrediteringsstandarder-for-sygehuse/Generelle-

patientforl%C3%B8bsstandarder/Patientinformation-og--kommmunikation-2.2.1-2.2.2/2.2.2.aspx 
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normaliteten og at det er OK og helt almindeligt at have det, sådan som den enkelte har det. 

Samtidig giver det svar på eller anledning til at drøfte mange svære og relevante problemstillinger.  

Del 2: Recoveryunderstøttende færdigheder 

3) HVAD GØR DIG GODT?4 

Coping strategies 

Mestringsstrategier er et væsentligt element i at komme sig, og et primært fokus i ”self 

management” recoverylitteraturen. Behovet for et helt kapitel er afdækket gennem samtaler med 

bla. personalet i socialpsykiatrien i Gladsaxe Kommune og bekræftet i fokusgrupper. Anvendelsen 

af begrebet ”personlige strategier,” er afstemt med Momentum-teamet, der anvendes samme 

begreb. 

4) FORKÆL DIG SELV 
Velværeplaner er centrale i en recoveryproces. Ved at udvikle kompetencer og få erfaring med, at 

gøre noget godt for sig selv, modvirkes defragmentering og samtidig optrænes mestringsevner. 

Behovet er bekræftet af Kompetencecentret for Rehabilitering og Recovery i RHP samt i forbindelse 

med implementeringsaktiviteter for Udskrivningsguiden. 

5) DINE PERSONLIGE MÅL 

Det er afgørende for recovery at fokusere på den enkeltes livssituation, motivation og de værdier, 

der knytter sig til denne. Samtidig er det væsentligt at bevare den enkeltes handlekraft og ejerskab 

til sin livssituation. Personlige mål er centrale, da de er agentskabende og har en brobyggende 

effekt til behandlings-, beskæftigelses- og sociale indsatser. Behovet er påpeget i stort set alle 

interviews, og konsolideret i Region Hovedstadens Psykiatri beslutning om at indføre – og måle på 

– personlige mål i behandlingsplanen. Se også Patricia Deegans ”power statements”5 

6) STØTTE FRA ANDRE MENNESKER 

 ”Ingen kommer sig alene” 

Recovery er i høj grad en relationel proces, hvilket er bekræftet af bl.a. projekt Vendepunkter og 

Styr Livet6. Indholdet skal imødegå at der kan være stor omskiftelighed i de relationer, det er muligt 

at etablere, imødegå selvstigma, samt styrke målgruppen i at genetablere sit netværk. Samtidig skal 

kapitlet understøtte borgerens aktive rolle i samarbejdet med professionelle, der tilrettelægger 

indsatserne.  

Del 3: Samarbejdet med sundhedsprofessionelle, kommunale medarbejdere og andre 

myndighedspersoner 

7) SÅDAN GÅR DU TIL MØDER 

Kapitlet bygger på Voksenudredningsmetoden, samt Fælles beslutningstagen (SDM). Kapitlet skal 

styrke borgerens forudsætninger for at forklare sine behov og indgå i et samarbejde med regionale 

og kommunale indsatser. Fælles beslutninger er et indsatsområde i RHPs deltagelsesstrategi, og 

                                                      
4
 På engelsk: Coping strategies – se self management oversigt 

5
 https://www.patdeegan.com/commonground/tour/power-statement 

6
 Se www.lap-kbh.dk/vendepunkter samt www.styrlivet.dk 
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understøttes af udviklingen af app’en Momentum. Indholdet er drøftet med temaet bag 

Momentum. 

8) RELEVANTE PLANER 

Dette oversigtskapitel har til formål at fremme borgerens forudsætninger at få den rette 

støtte, ud fra et princip om, at tilførelse af viden øger borgerens muligheder for at tage 

bedre hånd om sin egen situation. Kapitlet er sandsynligvis også kan være relevant for 

medarbejdere – herunder oversigtskortet. 

9) DIG OG DIN MEDCIN 

Basal information om medicin, med sigte på at styrke borgerens bevidsthed omkring medicinens 

rolle i en recoveryproces. Information om nedtrapning er samlet systematisk og kan anvendes af 

både borgere og medarbejdere. 

10) PSYKOLOGHJÆLP OG TERAPI 

Kort information om muligheden for terapi. 
 

11) AT GØRE OP MED MISBRUG. HVORFOR? 

Italesætter at mange med en psykisk lidelse, samtidig har et misbrug, og hvorledes dette kan 

forhindre en recoveryproces.  

Del 4: Redskaber 

Projekt Din Gode Udskrivning har i december 2014 foreslået at Region Hovedstadens Psykiatri 

udvikler en arbejdsbog til sine patienter, da en recoveryproces i høj grad er en udviklings- og 

læringsproces. Redskaberne i denne del understøtter de andre kapitlers tekstindhold, samt stiller 

konkrete recoveryorienterede handlingsmuligheder til rådighed for borgeren. Redskaberne er 

samtidig tydelig invitation til, at man som patient aktivt deltager i sit forløb.  

De følgende redskaber er medtaget: 

I. Den personlige dagbog 

II. Tidslinjen 

III. Kriseplan 

IV. Ugeplan 

V. Relationskortet 

VI. Personlige mål skema 

Del 5: Gør opmærksom på ressourcerne i nærmiljø, civilsamfund og giver kendskab til 

rådgivningsmuligheder 

12) UDFORSK DIT NABOLAG 

Genskabelse af hverdagsindhold og netværk, sker typisk gennem aktiviteter i lokalsamfundet. Det 

er væsentligt at påpege nødvendigheden af, selv at være opsøgende. 

13) FRIVILLIGE FORENINGER 

Mange, har haft stor gavn af at deltage i et fællesskab, der ved, hvad man slås med og har 
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erfaringer med, hvordan man bedst kommer videre i livet. At deltage i aktiviteter i frivillige 

foreninger er overraskende ofte det første skridt til at komme sig. 

14) RÅDGIVNINGER 

Oversigt over rådgivninger, der skal modvirke tilbagefald, unødige genindlæggelser og unødvendig 

menneskelig lidelse. 

 

3.2. Anbefalinger for recoveryguidens form 

Der er i udviklingen af guidens form taget højde for både eksisterende litteratur og metoder, men samtidig 

også for de aktuelle tiltag i Region Hovedstadens Psykiatri – herunder indførelsen af personlige mål i 

behandlingsplanen. Det har vist sig i den sidste fase, at recoveryguiden med fordel har kunnet støtte sig til 

opbygningen af Udskrivningsguiden. Projekt Din Gode Udskrivnings anbefaler følgende vedrørende 

recoveryguidens form: 

 Overskuelighed. Guiden er del op i fem dele, for at gøre guiden mere overskuelig. 

 Brug. Recovery-guiden er som udgangspunkt både et personligt patientstøtteredskab og en 

dialogguide mellem borgeren og medarbejdere i psykiatrien, socialforvaltningen og jobcentret. 

Derudover kan guiden anvendes af pårørende. 

 Sprog. At sprogbrug så vidt mulig ligger i forlængelse af eksisterende praksisser. Her er især 

tilstræbt samtænkning med RHPs recoveryskole, projekt Momentum og personlige mål. Derudover 

indgår Voksenudredningsmetoden, rehabiliteringskurser på stolpegården samt Komiteen for 

Sundhedsoplysning’s kurser ”Lær at tackle…” 

 Længde. Baseret på erfaringerne med Udskrivningsguiden (40 sider), som både patienter og 

personalets finder omfangsrig, har der været tilstræbt så lidt og kort tekst som mulig. Det har ikke 

været mulig at komme under 40 sider – tilsvarende arbejdsbøger er typisk på 139 s. (Styr Livet), 

140 s. (Lær at tackle Angst og Depression) og 130 s. (Tacking Back Control). 

 Rækkefølge af indhold. Den nuværende rækkefølge af kapitler bygger på fokusgruppeinterviews, 

spørgsmål til RHPs styregruppe for Brugerdeltagelse samt LAP’s studiemateriale ”På Vej Mod 

Bedring.” Med fokus på: 

o Individets egne ressourcer 

o Andre menneskers betydning og ydre faktorer 

o Handlingsanvisninger (redskaber) 

 Grafisk identitet. Der bør være en vis sammenhæng med Udskrivningsguiden, for at personale og 

patienter lettere kan identificere disse materialer, som skrevet af tidligere patienter. Samtidig skal 

den nye guide være let at identificere som et anderledes produkt. Personalet har i flere 

sammenhænge påpeget det gode ved, at have en guide, der mere ”tager over,”  når man ikke 

længere er indlagt på et døgnafsnit. 


