
Välkommen till

HÖSTEN 2021





Gratis och öppet för alla 
Recovery College Jönköpings län är ett lärandecenter. Vår strävan är att genom utbildning stödja  
återhämtning från psykisk ohälsa. Vi erbjuder kurser som är gratis och öppna för alla som är intresserade. 
Du är välkommen oavsett om du själv upplever ohälsa, är anhörig/står någon nära som mår dåligt,  
är yrkesverksam inom psykiatri och/eller är intresserad och vill lära dig mer. 

På Recovery College eftersträvar vi en lärandemiljö där allas erfarenhet och kunskap har betydelse och  
där vi lär av varandra och tillsammans. 

Vad är Recovery?
Vi har alla en psykisk hälsa som påverkar vårt välbefinnande och vår livskvalité. Att må dåligt, genomgå  
en kris eller drabbas av psykisk ohälsa kan påverka olika delar i livet. Recovery betyder återhämtning.  
För oss på Recovery College handlar återhämtning om att finna hopp och mening i livet - att kunna leva 
ett liv man trivs med, där man själv har kontrollen, även om symtom finns kvar.

Vilka är vi?
Vi som arbetar på Recovery College har egen erfarenhet av återhämtning från psykisk ohälsa och/eller  
yrkeserfarenhet från psykiatri. Vi skapar och leder kurser tillsammans. 

Välkommen till Recovery College!



Återhämtning från psykisk ohälsa 

En kurs där vi tillsammans utforskar vad återhämtning kan innebära och se ut för var och en. Vi tittar  
närmare på själva processen, återhämtningsresan och diskuterar vad det kan finnas för hinder och  
svårigheter samt vilka faktorer som kan möjliggöra och underlätta den. Slutligen tittar vi även på hur  
omgivningen kan stödja återhämtning. 

Syftet är att du som deltagare ska få större förståelse för den individuella återhämtningsprocessen och 
kännedom om vad som kan hjälpa och stödja processen framåt. 

DATUM TID PLATS

Fredag 24 september

Torsdag 30 september

Torsdag 7 oktober

Torsdag 14 oktober

09.30 - 12.00 Digital

KURS 1   Kursen är 4 tillfällen för 12 deltagare och har 2 kursledare. 

Höstens Kurser
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DATUM TID PLATS

Torsdag 7 oktober

Torsdag 14 oktober

Torsdag 21 oktober

Torsdag 28 oktober

13.30 - 16.00 Campus, Värnamo

KURS 2   Kursen är 4 tillfällen för 15 deltagare och har 2 kursledare. 

DATUM TID PLATS

Fredag 22 oktober

Torsdag 28 oktober

Torsdag 4 november

Torsdag 11 november

09.30 - 12.00 Ryhovs Herrgård, 
Jönköping

KURS 3   Kursen är 4 tillfällen för 15 deltagare och har 2 kursledare. 

DATUM TID PLATS

Måndag 1 november

Måndag 8 november

Måndag 15 november

Måndag 22 november

10.00 - 12.30 Vetlanda 

KURS 4   Kursen är 4 tillfällen för 15 deltagare och har 2 kursledare. 
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En kurs där vi tillsammans utforskar vad det kan innebära att vara anhörig/stå någon nära som mår dåligt. 
Vi tittar närmare på vad som kan vara hjälpsamt i vardagen. Vi diskuterar vad det kan finnas för hinder och 
svårigheter, samt vilka faktorer som kan möjliggöra och underlätta för anhöriga. Vi kommer även att 
diskutera hur omgivningen kan stödja anhörigas egen återhämtning. 

Syftet med kursen är att du som är anhörig ska få fler redskap för att ta hand om dig själv i din roll som 
anhörig. Syftet är också att du som yrkesverksam eller intresserad ska få en ökad kunskap och förståelse 
av anhörigperspektivet. 

Kursen är  5  tillfällen för 8 deltagare och har 2 kursledare.

DATUM TID PLATS

Torsdag 23 september

Torsdag 7 oktober

Torsdag 21 oktober

Torsdag 4 november

Torsdag 18 november

18.00 - 20.00 Digital

KURS 5

En kurs där vi tillsammans utforskar vad ångest kan innebära och se ut för var och en. Vi tittar närmare på 
vad ångest är för något, varför man får det och hur man kan hantera den. Slutligen tittar vi även på hur du 
själv som individ kan påverka din situation men också hur omgivningen kan hjälpa och stödja den som har 
ångest.

Kursen är  3  tillfällen för 12 deltagare och har 2 kursledare.

DATUM Tid Plats

Torsdag 16 september

Tisdag 21 september

Torsdag 30 september

13.30 - 16.00 Värnamo

KURS 6

Vara anhörig

Hantera ångest

4



En kurs där vi tillsammans utforskar vad en depression kan innebära och hur det kan påverka var och en. 
Vi tittar närmare på vad depression är för något, varför man blir deprimerad, vad man själv kan göra för 
att påverka sin egen återhämtning. Vi diskuterar vad det kan finnas för hinder och svårigheter att ta sig ur 
en depression. Men också vilka faktorer som kan möjliggöra och underlätta. Slutligen tittar vi även på hur 
omgivningen kan stödja. 

Kursen är  3  tillfällen för 12 deltagare och har 2 kursledare.

Depression - hur går man vidare?

DATUM Tid Plats

Tisdag den 3 november

Tisdag den 9 november

Tisdag den 16 november

09.30 - 12.00 Värnamo

KURS 7
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En kurs med fokus på drömmar, mål och verktyg för välmående.

Kursen är  4  tillfällen för 8 deltagare och har 2 kursledare.

Ta kontrollen

DATUM Tid Plats

Måndag 1 november

Måndag 8 november

Måndag 15 november

Måndag 22 november

13.00 - 15.00 Stöd- och 
återhämtningscenter, 
Eksjö

DATUM Tid Plats

Måndag 18 oktober

Måndag 25 oktober

Måndag 1 november

Måndag 8 november

14.00 - 16.00 Länssjukhuset Ryhov, 
Jönköping 
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KURS 8

KURS 9

Om pandemisituationen inte tillåter fysiska träffar, så har vi möjlighet att erbjuda kurserna digitalt.
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Är du nyfiken på att veta mer om vårt nystartade Recovery College? Kom och lyssna när vi  
berättar vad ett Recovery College är, hur det funkar och vad vi har att erbjuda. 

Ett tillfälle, 1 timme digitalt via Zoom. Ingen anmälan krävs. Länken hittar du i tabellen nedan. 

DATUM TID PLATS

Fredag 17 september 10.00 - 11.00 https://us02web.zoom.us/j/82263104444?pwd=MD-
JEajNsSVI2alZ6TUtXQVRYN2V5UT09
Meeting ID: 822 6310 4444
Passcode: 262835

Måndag 25 oktober 10.30 - 11.30 https://us02web.zoom.us/j/89943509909?pwd=OX-
YrSGRTWFlBNC9DVHRqR0NIbXFsdz09
Meeting ID: 899 4350 9909
Passcode: 368254

Torsdag 18 november 14.30 - 15.30 https://us02web.zoom.us/j/83769150743?pwd=Tm-
9mcmlIV0tTQlFzbXpDVUhjcnRGUT09
Meeting ID: 837 6915 0743
Passcode: 424703

Du har kanske hört begreppet återhämtning förut - kanske har du funderat kring vad som  
menas med det i förhållande till psykisk ohälsa? Är du intresserad av att veta mer är du varmt välkommen 
att lyssna på oss när vi berättar vad det kan innebära. 
Ett tillfälle, 1 timme digitalt via Zoom. Ingen anmälan krävs. Länken hittar du i tabellen nedan. 

Nyfiken på återhämtning?

DATUM TID PLATS

Måndag 30 augusti 10.30 - 11.30 https://us02web.zoom.us/j/89162580284?pwd=Tl-
R1eDZlYlZXY0ZreDFoWUVqZzNqQT09
Meeting ID: 891 6258 0284
Passcode: 727623

Torsdag 16 september 14.30 – 15.30 https://us02web.zoom.us/j/82730253921?pwd=TVF-
MOW9jdSticXRneHBkKytSMDg2dz09
Meeting ID: 827 3025 3921
Passcode: 456744

Onsdag 13 oktober 14.30 – 15.30 https://us02web.zoom.us/j/82142229396?pwd=SlJK-
dHBuTEpEd2dwS3ZLcWhWL2tBdz09
Meeting ID: 821 4222 9396
Passcode: 476768

Onsdag 24 november 10.30 - 11.30 https://us02web.zoom.us/j/82040757495?pwd=a-
EtudWdVb0VIRHE0aWJ4UDl5Nkhodz09
Meeting ID: 820 4075 7495
Passcode: 674230
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Nyfiken på Recovery College?



Du anmäler dig via Region Jönköpings läns publika kursutbud på länken  
http://lok.rjl.se/extern  
(Är du regionanställd anmäler du dig via LoK på intranätet).  

• Gå in på kurskatalog

• Ange sökfras Recovery College

• Klicka på den kurs du vill gå

• Registrera dig med Bank-ID (när inloggning sker för första gången ombeds du även att fylla i 

mejladress)

• Gå till anmälan

• Fyll i anmälningsformulär och skicka in 

Om du saknar Bank-ID anmäler du dig via vår funktionsbrevlåda. 
Mejla till recoverycollegejkpglan@rjl.se och ange:

• Namn

• Telefonnummer

• Kursens namn och nummer

• Mejladress 

• Ev. allergi/ specialkost (Vi bjuder på fika)

• Ev. behov av tillgänglighetsanpassning/stöd

Vill du ha hjälp med anmälan så ring oss på 0725-25 84 03. Telefontid fredagar kl. 10:00-12:00.
 
Kurserna är gratis och öppna för alla.

Följ oss gärna på Instagram          recovery_college_jkpg_lan

Läs mer om Recovery College:  
https://utveckling.rjl.se/vad-pagar/projekt-recovery-college-jonkopings-lan/
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Hur anmäler jag mig till en kurs?



Tillsammans för psykisk hälsa
”Recovery college görs i samverkan mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner. Under 
2021 startar Recovery College upp verksamhet och kurser i de tre länsdelarna. Vår strävan är att 
Recovery College ska bli en arena till stöd för återhämtning och kompetensutveckling. Vi startar 
upp med ett begränsat kursutbud där ambitionen är att växa och med tiden kunna erbjuda ett 

brett utbud av kurser som är öppna för alla medborgare i Jönköpings län. ” 


