


Återhämtning som forskningsfält

Policy och praktik

(2010-tal)

Ett kunskaps-område
(1990-2000 tal)

Personliga 
berättelser
(1980-tal) 

”Återhämtning är möjligt” ”Faktorer ”En återhämtnings-
som hjälper”. orienterad praktik.” 



Gemensamma faser i subjektiva berättelser

● Moratorium – En tid där man har dragit sig tillbaka och där det finns en djup känsla av förlust 

och hopplöshet.

● Medvetenhet – Uppleva ett begynnande hopp om att det finns utvägar och möjligheter att 

kunna leva ett meningsfullt liv 

● Förberedelse – Att börja beakta egna resurser och utmaningar som behövs för att återhämta 

sig. Beredskap att börja arbeta med färdigheter/attityder som kan bidra till återhämtning

● Återuppbyggande – Aktivt arbete mot en positiv identitet, att välja egna meningsfulla mål och 

att börja styra sitt eget liv

● Utveckling – Att leva ett meningsfullt liv, där man är expert på sin egen vård och ohälsa. 

Förmågan att komma igen. Inga krav på ”komplett hälsa”.  En positiv syn på sig själv. 
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Vilka principer och strategier är verksamma?

Individens process Verksamheters  innehåll Omgivning

Känner sig i förbindelse 
med sig själv och andra

Har flera värderade roller 

Insatser/metoder som bygger 
på individens mål, 
självbestämmande och baseras 
på styrkor.

En inkluderande 
arbetsmarknad, utbildning 
och bostadsmarknad

Flexibla försörjningssystem

Känner mer hopp om 
framtiden 

Personal har återhämtnings-
kompetens.

Anti-stigma

Personen känner sig 
bättre fysiskt, mentalt, 
känslomässigt och andligt

Förebyggande insatser

Access till primärvård

Jämlik vård
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Sammanfattningsvis: Återhämtning idag 

● Vilar på ett starkt empiriskt material

● Från vision          praktik

T ex: Delat beslutsfattande, IMR, Vård- och stödsamordning, IPS, Peer Support och Supported

Education.

● Några utmaningar idag; 

”Återhämtningskompetens” hos personal

Implementering av återhämtningsinriktade interventioner


