
 

 

INSPIRATIONSDAG OM 
ÅTERHÄMTNING 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Återhämtningsbegreppet (inom psykiatriområdet) började användas i Sverige i början 
på 2000-talet, främst genom brukarrörelsen och forskaren Alain Topors försorg. 
Moderbegreppet recovery är sedan ett par decennier ett etablerat begrepp på andra 
håll i världen (främst anglosaxiska). En förklaring till att begreppet dyker upp nu kan 
vara att det på senare år har varit ett ökat fokus på brukarinflytande, en företeelse som 
är nära sammankopplad med återhämtning. Tankar på människors möjligheter att 
återhämta sig från psykiska funktionsnedsättningar går helt i linje med de tankar på 
normalisering som varit rådande i landet sedan psykiatrireformens genomförande.  
 
Vi vet idag att många återhämtar sig helt eller med hjälp av stöd. Insikten att personer 
med psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning med rätt stödinsats från 
samhället kan lämna sjukdomen bakom sig och få ett fungerande liv, gör att vi inte 
längre kan betrakta svåra psykiska sjukdomar som obotliga.  
 
På flera håll i landet pågår en nyorientering mot arbets- och förhållningssätt som 
främjar återhämtning, främst genom den kompetensutvecklingssatsning som 
socialstyrelsen sedan ett par åt tillbaka utlyst medel för. Det är ett led i denna satsning 
som projektet Brukarstyrd Kompetensutveckling i Samverkan anordnar en 
inspirationsdag om återhämtning. 
 
Syftet med inspirationsdagen är dels att bidra till att öka och fördjupa kunskapen och 
förståelsen kring begreppet återhämtning, dels att vara en mötesplats för utbyte av 
erfarenheter på området. Det övergripande målet är att återhämtning som fenomen 
ska få fäste i praktisk verksamhet.   
 
Vi vänder oss till brukare, anhöriga, politiker, tjänstemän och anställda inom 
socialtjänst, psykiatri, arbetsförmedling, försäkringskassa med flera, som i sitt dagliga 
arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa, sjukdom eller 
funktionsnedsättning. 
 

Varmt välkomna! 

 
 
 
 
 



 

 

PROGRAM  

08:45 – 09:00  Välkommen! 

  Moderator Marianne Winqvist 

09:00 – 10:00  Vad är återhämtning?  

David Rosenberg, fil.dr. i socialt arbete 

10:00 – 10:30  Fika 

10:30 – 11:15   Återhämtning, lika för alla? 

  Ulla-Karin Schön, fil. dr. i socialt arbete 

11:15 – 12:00  Dubbel återhämtning 

  Barbro Carlestam, anhörig  

12:00 – 13:15  Lunch på egen hand 

13:15 – 14:00   Nätverkets betydelse för återhämtning 

  Maria Klamas, fil. dr. i socialt arbete 

14:00 – 14:40   Att integreras i samhället – en bildberättelse 

  Cecilia Ingard, utbildare med brukarerfarenhet 

14:40 – 15:00  Fika 

15:00 – 15:20 ”Vi har alla en styrka och kraft inom oss som kanske är gömd, men kan 

lockas fram” 

Pia Röjdeby, projektassistent med brukarerfarenhet  

15:20 – 16:00  Vi vet att återhämtning är möjligt. Hur ska vi göra det verkligt? 

Ing-Marie Wieselgren, handläggare SKL, psykiater och överläkare 

16:00 – 16:15  Avslutning och sammanfattning 

  Marianne Winqvist 

 

Dag: 12 september 2012 

Plats: Hörsal 3, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala 

Avgift: Konferensen är avgiftsfri I konferensen ingår för- och eftermiddagsfika! 

 

Anmälan: Anmälningar görs till Sofia Frisk, sofia.frisk@regionuppsala.se, senast 18 juni, 2012.  

(I anmälan skriv ditt namn, gärna organisation/arbetsplats/funktion/privat, kontaktuppgifter) 

Anmälan är bindande, men kan vid förhinder överlåtas till någon annan, eller bokas av. Begränsat antal 

platser! 

 

För mer information om inspirationsdagen kontakta: 

Kristina Bromark, kristina.bromark@regionuppsala.se, 018-18 21 00 eller 0727-415 425 

Bengt Finn, bengt.finn@regionuppsala.se, 018-18 21 26 eller 0761-18 21 26 



 

 

 

PRESENTATION AV DE MEDVERKANDE: 

Barbro Carlestam 

Anhörig och djupt engagerad i arbetet med att förbättra vården för människor med 
schizofreni. Sitter i styrelsen för Schizofreniföreningen i Gästrikland och 
Schizofreniförbundet i Gävleborg.  

Cecilia Ingard 

Pedagog som arbetar på Regionförbundet i Uppsala län. Hon har även en brukarerfarenhet 
och är vise ordförande i Attention Uppsala, samt är aktiv som konstnär. 

Maria Klamas 

Universitetslektor och fil.dr. i socialt arbete vid Högskolan väst, institutionen för individ och 
samhälle, avdelningen för socialpedagogik och sociologi. Har mångårig erfarenhet av 
praktiskt arbete med personer med psykisk ohälsa och undervisning inom området. 
Disputerade 2010 med avhandlingen ”Av egen kraft tillsammans med andra - personer med 
psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning”. 

David Rosenberg 

Socionom, fil dr. i socialt arbete och vikarierande lektor på SOA. Han har på FoU i 
Västernorrland ett särskilt ansvar för aktiviteter och projekt som har sin utgångspunkt i 
området samhällsintegrering för funktionshindrade. David har erfarenheter av socialt arbete i 
USA, där han arbetat med verksamhetsutveckling i många år. 

Pia Röjdeby 

Vice ordförande i föreningen Balans, samt projektassistent och attitydambassadör i 
regeringsuppdragets kampanj Hjärnkoll Uppsala län -”För ett psykiskt friskare Sverige”. 

Ulla-Karin Schön 

Socionom och fil. dr. i socialt arbete och verksam som lektor vid Högskolan Dalarna, 
akademin Hälsa och samhälle. Disputerade 2009 med avhandlingen ”Kvinnors och mäns 
återhämtning från psykisk ohälsa”. 

Ing-Marie Wieselgren 

Psykiater och överläkare vid psykiatridivisionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. 
Handläggare på SKL och ansvarig för Bättre mindre tvång och Barn och ungas psykiska 
hälsa. Tidigare huvudsekreterare i Nationell Psykiatrisamordning. 

Marianne Winqvist 

Legitimerad psykolog och fil. dr. i sociologi. Marianne är verksam som vetenskaplig 
handledare vid enheten för välfärd och FoU-stöd, Regionförbundet Uppsala län, samt som 
forskare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga. 
 


