
Om du eller din verksamhet vill veta mer om Recovery College 

Jönköpings län, om samskapande av kurser eller är intresserad 

av att eventuellt samverka med oss, så är du mer än välkommen 

att höra av dig! 

KONTAKTUPPGIFTER

Projektledare:

Sofia Ringvall, Region Jönköpings län 

Mejl: sofia.ringvall@rjl.se Tel: 010-242 14 60 

Malin Forslund, Kommunal utveckling 

Mejl: malin.forslund@rjl.se Tel: 072-525 84 03 

Eller mejla till: recoverycollegejkpglan@rjl.se 

Följ oss gärna på Instagram:           recovery_college_jkpg_lan

HOPP, EGENMAKT, MÖJLIGHET



Kurser till stöd för återhämtning  
Recovery College Jönköpings län är ett lärandecenter. Vår strävan är 
att genom utbildning stödja återhämtning från psykisk ohälsa och 
stärka egenmakt. Kurserna är kostnadsfria och öppna för alla som är 
intresserade. Det innebär att oavsett om du själv upplever ohälsa, är 
anhörig/står någon nära som mår dåligt, är yrkesverksam inom  
psykiatri och/eller helt enkelt är intresserad och vill lära dig mer,  
så är du välkommen. 

Vi har alla en fysisk och psykisk hälsa som påverkar vårt väl- 
befinnande och vår livskvalité. Att må dåligt, genomgå en kris eller 
drabbas av psykisk ohälsa kan påverka olika delar i livet. För oss i 
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. 

Öppet för alla 
 

Att känna stöd från omgivningen är en viktig del i återhämtning. 
Därför är våra kurser öppna för en bred målgrupp och vi eftersträvar 
en lärandemiljö där allas erfarenhet och kunskap har betydelse och 
där vi lär av varandra och tillsammans. Recovery College är ett val-
fritt komplement till ordinarie vård och stödinsatser men vi erbjuder 
inte terapi. Recovery College är även en plattform för personalens 
kompetensutveckling. Vår strävan är att Recovery College ska kunna 
fungera som brobyggare mellan psykiatri och lokalsamhällen.  
Därför önskar vi även knyta kontakter och samverka med andra  
aktörer i samhället 
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Våra kurser 
 

Genom kurserna önskar vi kunna  
• öka kunskapen om psykisk hälsa och återhämtning
• stärka egenvård – saker individen själv/med stöd kan göra för 

att må bra så bra som möjlig
• stödja utforskandet av möjligheter framåt såsom sysselsättning, 

studier och fritidsaktiviteter
• öka kunskapen om hur man som anhörig/närstående och  

yrkesverksam kan stödja återhämtning.  
 

Tillsammans för psykisk hälsa   
Vi som arbetar på Recovery College har egen erfarenhet av åter-
hämtning från psykisk ohälsa och/eller yrkeserfarenhet inom psy-
kiatrin. Vi skapar och leder kurserna tillsammans. Vi vill involvera 
deltagare genom utvärderingar av både kursutbud och innehåll. 

Recovery college görs i samverkan mellan Region Jönköpings län 
och länets kommuner.  Under 2021 startar Recovery College upp 
verksamhet och kurser i de tre länsdelarna. Vår strävan är att Re-
covery College ska bli en arena till stöd för återhämtning och kom-
petensutveckling. 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. 


