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Recovery College Jönköpings län är ett lärandecenter. Vi har hämtat inspiration från Recovery Colleges 
i England. Recovery College erbjuder kurser inom området psykisk ohälsa. Vår strävan är att genom 
utbildning stödja återhämtning. 

Vad är Recovery?
Recovery betyder återhämtning. 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. 
För oss på Recovery College handlar återhämtning om att kunna leva ett liv man trivs med - att finna 
hopp och mening. Ett liv där man själv har kontrollen, även om symtom finns kvar. 

Kostnadsfria och öppna för alla
Kurserna är kostnadsfria och öppna för alla som är intresserade - såväl privatpersoner som  
yrkesverksamma. Vi lär av varandra och tillsammans. 

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

Kurserna skapas och leds alltid av en person med egen erfarenhet och en person med yrkeserfarenhet. 
Båda kursledarna har specifik kunskap om kursämnet. 

Välkommen till Recovery College!



Återhämtning från psykisk ohälsa
Återhämtning kopplat till psykisk ohälsa - vad menas med det egentligen? Hur skiljer sig personlig 
återhämtning från klinisk? Vad innebär det att stödja återhämtning utifrån ett återhämtningsinriktat 
förhållningssätt? 

I den här kursen utforskar vi vad återhämtning kan innebära och se ut för var och en av oss. Vi belyser själva 
processen, återhämtningsresan. Tillsammans tittar vi på vad det kan finnas för hinder och svårigheter, samt 
vilka faktorer som kan möjliggöra och underlätta den. Under den avslutande delen fokuserar vi på hur  
omgivningen kan stödja återhämtning. Vi delar idéer och tankar. 

Det här är en kurs där vi knyter teori och forskning till praktik och reflekterande samtal. 

12 kursdeltagare och 2 kursledare.

Vårens kurser
På sista sidan finns information om hur du anmäler dig.
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Kurs Datum     Omfattning  Tid   Plats       Sista dag
                 för anmälan

 1 torsdag 3 februari   4 tillfällen  13:00-16:00  Digitalt      27 januari
 torsdag 10 februari
 torsdag 24 februari 
 torsdag 3 mars

 2 torsdag 10 mars   4 tillfällen  13:00-16:00  Gnosjö,      3 mars
 torsdag 17 mars       Samlingssalen
 torsdag 24 mars       Rosendal
 torsdag 31 mars

 3 torsdag 21 april   2 dagar  09:30-16:00  Eksjö,       14 april 
 torsdag 28 april       Stöd och 
          återhämtningscenter
                
 4 onsdag 18 maj    2 dagar  09:30-16:00  Jönköping,      11 maj 
 måndag 30 maj       Rosenlunds
          Herrgård

”Kombinationen mellan person med egen erfarenhet och yrkesverksam ger trovärdighet.” 
/Yrkesverksam
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Personliga drömmar och mål 
Det är viktigt att våga drömma! Vad drömmer du om? Har du drömmar och mål men är osäker på hur du 
kan uppnå dem? Oavsett hur små eller stora dina drömmar och mål är kan det vara värdefullt att identifiera 
och uttrycka dem. 

I den kursen utforskar vi begreppet drömmar och tittar närmare på vad SMARTA mål innebär. Vi tittar på 
vilken betydelse drömmar och mål kan ha i en återhämtningsprocess. Under kursen testar vi olika verktyg 
som kan användas för att formulera och arbeta mot SMARTA mål. Verktygen kan användas för såväl eget 
bruk som när man stödjer någon annans arbete. 

8 deltagare och 2 kursledare.

Kurs Datum     Omfattning  Tid   Plats       Sista dag
                 för anmälan

 5 fredag 4 februari   4 tillfällen  13:00-15:30  Vetlanda,      28 januari
 fredag 11 februari       Vårdcentrum
 fredag 18 februari
 fredag 25 februari

 6 tisdag 8 mars    4 tillfällen  13:30-16:00  Jönköping,      1 mars
 tisdag 15 mars        Ryhovs
 tisdag 22 mars        sjuhusområde
 tisdag 29 mars        Hus N2

 7 tisdag 1 mars    4 tillfällen  13:00-15:30  Eksjö,       22 februari 
 tisdag 8 mars        Stöd och
 tisdag 15 mars        Återhämtningscenter  
 tisdag 22 mars               

 8 tisdag 3 maj  4 tillfällen  13:00-16:00  Värnamo,      26 april
 tisdag 10 maj        Mötesplats
 tisdag 17 maj        EXPO
 tisdag 24 maj

”Har känt att vi kunnat prata väldigt öppet om vårt mående och hur man kan hjälpa sig själv och andra.”                                                                        
/Person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa
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”Återhämtning för mig handlar om att glänta på dörren till nya möjligheter.”
/Kursledare



Är du nyfiken på om mindfulness kan vara något för dig? Centralt för mindfulness är närvaro och full  
uppmärksamhet på det du sysslar med just här och nu.

I denna kurs varvar vi teori och forskning med praktiska övningar. Du får kunskap om vad mindfulness är 
och hur du kan använda dig av det som ett stödjande verktyg i en återhämtningsprocess. I kursen får du 
även möjlighet att prova på mindfulness-meditation. Efter kursen kommer du ha några verktyg och 
övningar att använda i vardagen. 

8 deltagare och 2 kursledare.

Mindfulness - en introduktion
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Att leva nära och stödja någon som inte mår bra psykiskt kan vara svårt men också värdefullt. Det väcker 
ofta mycket tankar och känslor som kan vara svåra att hantera. Ibland är det svårt att veta vilket stöd som 
finns att få.  

I den här kursen utforskar vi vad det kan innebära att vara anhörig - stå någon nära som mår dåligt  
psykiskt. Information varvas med reflekterande samtal kring kursens innehåll. Vi tittar på vem som räknas 
som anhörig, vilket stöd som finns att få och belyser vikten av egen återhämtning. Under kursen kommer 
vi att diskutera såväl svårigheter som möjligheter kopplat till anhörigskap. Vi får möjlighet att dela idéer 
och tankar kring vad som kan vara hjälpsamt i vardagen och för den egna återhämtningen.

10 deltagare och 2 kursledare

Vara anhörig

Kurs Datum     Omfattning  Tid   Plats       Sista dag
                 för anmälan

 9 torsdag 10 mars 5 tillfällen  18:00-20:00  Digitalt           31 januari
 torsdag 24 mars         
 torsdag 7 april            
 torsdag 21 april       
 torsdag 5 maj

Kurs Datum     Omfattning  Tid   Plats       Sista dag
                 för anmälan

 10 tisdag 5 april    4 tillfällen  16:00-18:30  Jönköping,      29 mars
 tisdag 12 april        Ryhovs
 tisdag 19 april        sjukhusområde
 tisdag 26 april        Hus N2
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Att vara kreativ kan för många vara ett sätt att få ut sina känslor och tankar- att aktivt bearbeta dem.  
För andra kan det fungera tvärtom – att det ger en stunds vila från tankarna att få fokusera på skapande.

I den här kursen utforskar vi hur kreativitet vara stöttande och ett användbart verktyg i en återhämtnings-
process. Vi fördjupar oss i bildskapande och får möjlighet att pröva på en stunds kravlöst skapande. 

8 deltagare och 2 kursledare.

Kreativa verktyg - bildskapande

Kurs Datum     Omfattning  Tid   Plats       Sista dag
                 för anmälan

 14 måndag 25 april   1 tillfälle  9:30-12:00  Vetlanda,      18 april
          Vetlanda
          museum

 15 torsdag 12 maj    1 tillfälle  9:30-12.00  Eksjö,       5 maj
          Stöd och
          återhämtningscenter  

Ångest - att leva med och hantera 
Alla kan vi under perioder i livet uppleva ökad oro och rädsla. För en del av oss är dessa känslor  
överväldigande och har betydande inverkan på måendet och det dagliga livet.

I den här kursen utforskar vi vad ångest kan innebära och hur den kan påverka välbefinnande och  
vardagsliv. Vi tittar närmare på varför ångest uppstår, vad som händer i kroppen och hur det kan  
påverka fysiskt och psykiskt. Vi diskuterar hur ångest går att påverka, på kort och på lång sikt.  
Du får tillsammans med andra reflektera över hur du själv som individ kan påverka din situation  
men också kring hur omgivningen kan hjälpa och stödja den som har ångest.

12 deltagare och 2 kursledare.

Kurs Datum     Omfattning  Tid   Plats       Sista dag
                 för anmälan

 11 onsdag 6 april    3 tillfällen  13:30-16.00  Jönköping,      30 mars
 onsdag 20 april       Ryhovs
 onsdag 27 april       Sjukhusområde 
          Hus N2

 12 torsdag 7 april    3 tillfällen  13:30-16:00  Värnamo,      31 mars
 torsdag 21 april       Värnamo
 torsdag 28 april       sjukhus

 13 måndag 2 maj    3 tillfällen  9:30-12:00  Vetlanda,      25 april
 måndag 9 maj        Vårdcentrum
 måndag 16 maj        
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Hur kan vi leva friskare, hitta mer energi och glädje? Levnadsvanor och mående - hur hänger det ihop?  
Vill du veta mer om levnadsvanors betydelse - för din egen hälsa och/eller för att kunna ge ett bra stöd  
till någon i din omgivning? 

Levnadsvanor är ett ämne som kan vara förknippat med känslor av skam, skuld och känslor av misslyckande. 
Så ska det inte behöva vara. I den här kursen utforskar vi tillsammans ämnet levnadsvanor i en positiv anda 
där fokus är på de små förändringar vi kan göra. 

Under kursen belyser vi på olika hälsovinster vi får redan då vi tar små steg mot en hälsosammare livsstil. 
Vi tittar vidare på vad som sker i kroppen och med vårt psyke när vi gör hälsosammare val. Kursen syftar 
till att ge dig inspiration och motivation till att ta små steg mot en hälsosammare livsstil.

12 deltagare och 2 kursledare.
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Levnadsvanor och mående

Om pandemisituationen inte tillåter fysiska träffar, så har vi möjlighet att erbjuda kurserna digitalt.

Kurs Datum     Omfattning  Tid   Plats       Sista dag
                 för anmälan

 16 tisdag 26 april    1 tillfälle  13:00-16:00  Värnamo,      19 april
          Mötesplats
          EXPO  

 17 måndag 9 maj    1 tillfälle  13:00-16:00  Jönköping,      2 maj
          Rosenlunds
          Herrgård 

Kanske har du hört begreppet återhämtning förut och funderat kring vad som menas med det i förhållande 
till psykisk ohälsa? Är du intresserad av att veta mer? Varmt välkommen att lyssna på oss när vi berättar 
om Recovery College och hur det kan stödja återhämtning.  

Nyfiken på Recovery College Jönköpings län? 

Kurs Datum     Omfattning  Tid   Plats       Sista dag
                 för anmälan

 18 fredag 14 januari   1 tillfälle  9:30-11:00  Digitalt       14 januari

 19 torsdag 17 mars 1 tillfälle  13:30-15:00  Digitalt       17 mars
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Sista anmälan 7 dagar innan kursstart. Vid fullbokad kurs stängs anmälan tidigare.  
Du kan anmäla dig på tre olika sätt:

     Du kan anmäla 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 

     Du kan anmäla 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 

     Du kan anmäla dig via telefon på telefonnummer: 0725-25 84 03. 
 
Kurserna är kostnadsfria och öppna för alla.
 
När du anmäler dig till en kurs ger du samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter enligt 
regionens riktlinjer: 
https://rjl.se/om-oss/kontakta-oss/persondataskydd-och-dataskyddsombud/

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/

Hur anmäler jag mig till en kurs?



Tillsammans för psykisk hälsa
Recovery College är ett lärandecenter till stöd för återhämtning. Det görs i samverkan mellan  

Region Jönköpings län och länets 13 kommuner. Det är ett komplement till region- och  
kommunpsykiatri samt erbjuder kompetensutveckling. Recovery College är öppet för  

såväl privatpersoner som yrkesverksamma. 


