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Recovery Højskole
Recovery i et fællesskab

Brev fra Sara
tidligere kursist

Louise Friis Kusk
PsykInfo, Psykiatrien Region Sjælland

Hvad er Recovery Højskole
§ Kombination af Recovery skole (England)
og dansk højskoletradition
§ 5 dages ophold – 45 kursister
§ Et program med fokus på recovery
§ Intet kendskab til kursisterne ved ankomst
§ Peer-to-peer
– på højskolen kalder vi dem tutorer
§ Et inspirerende og lærerigt samarbejde
med Ubberup Højskole

Hårdt arbejde
§ Program fra morgen til aften
§ Selv kunne vælge til / fra
§ Hårdt at arbejde med sig selv
§ Mange mennesker på højskolen

En rigtig højskole
§ Højskolerammer
§ Fællesskab og nye venskaber
§
§
§
§
§

Morgensang
Læring og inspiration
Sjov / glæde
Ryste-sammen øvelse
Højskolens tilgang

Målgruppe
§ Alder fra 18 år og opefter
§ Bor i en kommune i Region Sjælland
(og som gerne vil betale ophold)
§ Erfaring med psykisk sygdom
§ Lyst til 5 dage på en højskole
§ Aktivt vil deltage i programmet
§ Er i stand til at klare sig selv
§ Selv kan styre evt. medicin
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Lidt fakta

Hvordan har du det - måling

§ Flere end 200 kursister

FØR: 14 dage før

§ 1/3 mænd og 2/3 kvinder

UNDER: Sidste dag på højskolen

§ Yngste deltager 19 år

EFTER: 2 måneder efter

§ Ældste deltager 70 år
§ 11 kommuner har haft borgere afsted
§ Pris 10.900 – intet statstilskud
§ Over 90 % af deltagerne gennemfører

14 udsagn:

På intet tidspunkt
Sjældent
Noget af tiden
Ofte
Hele tiden

Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS)

Jeg har haft energi
FØR:
44% (på intet tidspunkt eller sjældent)

EFTER:
15,4% (på intet tidspunkt eller sjældent)

Hvorfor virker det
§ Højskolerammer
§ Frirum / pause fra hverdagen
§ At tilhøre flertallet
§ Fortællinger – andre er kommet sig
§ Fællesskab
§ Tutor på højskolen (peer-to-peer)
§ Grænser bliver udfordret
§ Energiboost

Jeg har følt mig optimistisk
i forhold til fremtiden
FØR:
40,5% (på intet tidspunkt eller sjældent)

EFTER:
19,2% (på intet tidspunkt eller sjældent)

Fællesskaber forandring
På Ubberup højskole mødes mennesker i
øjenhøjde og med respekt og tro på, at alle har
lige stor værdi, samt har viden og menneskelige
erfaringer som kan sættes i spil, i fællesskab med
undervisere og medkursister.
Myndighed og modet til at tage ansvar for eget
liv er afgørende for, at mennesket kan udvikle sit
potentiale. Skolens fællesskab er fundament for
styrkelse af selvstændighed, engagement og
livsglæde – i undervisningen, i samværet og i
mødet med det omgivende samfund.


Sara Simonsen, viceforstander
Ubberup Højskole
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Film

Opfølgning
§ Borgeren vender hjem sprængfyldt
med ny energi
§ Kommunen skal tage imod
§ Vær nysgerrig – spørg ind
§ Gruppe for tidligere kursister

Også op ad bakke
§ Ingen fondsmidler p.t.
§ Kræver fuld finansiering af kommunen
§ Borgerne kommer ”i klemme”
(Socialpsykiatri / Myndighed / Jobcenter/
Regional Psykiatri)
§ Manglende kendskab til tilbuddet

Har du borgere der skal med?
§ Næste ophold er d. 31/8 – 4/9
§ Pladserne forbeholdt Region
Sjælland indtil 29/6
§ Derefter ”frigives” ledige pladser
§ Tilmelding af borger:
www.tilmeld.dk/RH-2018/

Et brobyggende samarbejde
§ Recovery Højskole kan være et
brobyggende element mellem
psykiatrisk behandling og kommunale
rehabiliteringsforløb
§ Et godt samarbejde med en række
kommuner
§ I sundhedsaftalen 2015-2018 lægges
der vægt på, at vi er fælles om at skabe
bedre sundhed, og at borgeren spiller
en aktiv rolle i eget forløb.

3 - at huske på
§ Sara´s brev:
‘Ingen kan gøre det for dig’
§ Fællesskab:
Er et fundament for styrkelse af
selvstændighed, engagement og livsglæde
§ Recovery Højskolen kan være med til at
bygge bro mellem sektorer
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