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At komme sig 
– FRA PERSONLIG UDVIKLING TIL  
SOCIAL FORANDRING

Alain Topor, Inger Beate Larsen  
og Tore Dag Bøe
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Om Psykosociale  Replikker

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering er etableret for at styrke det 
 psykosociale rehabiliteringsperspektiv i Danmark til gavn for mennesker med psyki-
ske vanskeligheder. Selskabet arbejder for dette formål gennem deltagelse i faglige og 
politiske debatter og ved at formidle viden til fagpersoner, brugere og andre interes-
serede.

Serien Psykosociale Replikker præsenterer artikler og essays, der diskuterer aktu-
elle faglige og fagpolitiske emner. 

Læs mere på: www.psykosocialrehabilitering.dk 
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At komme sig – fra personlig 
udvikling til social forandring
Af Alain Topor, Inger Beate Larsen og Tore Dag Bøe1.

En af de store landvindinger, recovery-
forskningen har bidraget med, er forstå-
elsen af, at personer som diagnosticeres 
med forskellige ‘alvorlige psykiske pro-
blemer’, ikke er passive ofre for en syg-
dom, men aktører i egne liv. Recovery-
forskningen og personernes egne for-
tællinger viste, hvordan disse personer 
på mange forskellige måder forsøger at 
håndtere deres problemer, «symptomer», 
og også hvordan de håndterer kontakten 
med pårørende og personale inden for 
sundhedsvæsenet og det sociale system. 
Mange har derudover udviklet egne må-
der at tackle problemer med medicinens 
uønskede virkninger.

Denne nye forståelse af personen som 
aktør i sin egen proces med at komme 
sig bidrog til en erkendelse af brugernes 
borgerrettigheder og deres ret til at tage 
del i planlægning og beslutninger om be-
handlingstilbud.

Denne individuelle forståelse blev i 1993 
formuleret af Bill Anthony i en af de mest 
udbredte definitioner af recovery:

Recovery er en dybt personlig, unik 
proces, hvor ens holdninger, værdier, 
følelser, mål, færdigheder og/eller roller 
forandres. 

Det er en måde at leve et tilfredsstillende, 
håbefuldt og bidragende liv, selv med de 
begrænsninger, sygdommen medfører. 

Recovery indebærer skabelsen af ny 
mening og formål i livet, efterhånden som 
man overkommer den psykiske sygdoms 
katastrofale følger2.

Selv om denne definition citeres ofte, er 
den ikke uproblematisk. Den sætter fokus 
på den individuelle forandring, en indre 
udvikling, (for-)bedring eller reforme-
ring, som personen gennemfører på egen 
hånd, løsrevet fra de sociale og materielle 
sammenhænge, personen indgår i.

Vi har identificeret tre centrale antagel-
ser, som ligger implicit i Anthonys defini-
tion, og som vi vil udfordre ved at foreslå 
en alternativ definition:

1 Alain Topor, Universitetet i Agder (N) og Universitetet i Stockholm (S)
 Inger Beate Larsen, Universitetet i Agder (N)
 Tore Dag Bøe, Universitetet i Agder (N)

2 Recovery is a deeply personal, unique process of changing one’s attitudes, values, feelings, goals, 
skills, and/or roles. It is a way of living a satisfying, hopeful, and contributing life even within the 
limitations caused by illness. Recovery involves the development of new meaning and purpose in 
one’s life as one grows beyond the catastrophic effects of mental illness. (Anthony, 1993, s.15).
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Anthonys definition beskriver recovery-
processen som en individuel, personlig 
proces. Vi foreslår i stedet at betragte den 
som en grundlæggende social proces. 

Definitionen beskriver recoveryproces-
sen som en indre psykologisk proces og ser 
bort fra individernes materielle og sociale 
levevilkår. Vi foreslår i stedet, at recovery-
processer altid foregår i specielle situatio-
ner på bestemte steder, hvor de materielle 
livsvilkår er afgørende. 

Definitionen forstår endelig recovery-
processen som noget, der finder sted in-
den for rammerne af en sygdomsmodel. 
Vi foreslår, at det er mere hensigtsmæs-
sigt at forstå recoveryprocesser inden for 
rammerne af en social model. 

At komme sig bliver på den måde i lige så 
høj grad et spørgsmål om sociale foran-
dringer som om personlig udvikling. 

Vi har derfor forsøgt at omformulere 
Anthonys definition:

Recovery er en dybt social, unik og fælles 
proces, hvor vores levevilkår, materielle 
omgivelser, holdninger, værdier, følelser, 
færdigheder og/eller roller forandres.

Det er en måde at leve tilfredsstillende, 
håbefulde og gensidige liv sammen 
med andre, selv om vi fortsat kan 
opleve vanskeligheder og problematiske 
erfaringer.3 

Recovery indebærer, at vi indgår i nye 
sociale og materielle sammenhænge og 
deltager i åbne dialoger, hvor nye måder 
at forstå og håndtere vores situation, 
kan udvikles, i takt med at vi bevæger 
os igennem og forbi den psyko-sociale-
materielle krise4.

Denne definition er, som recovery i sig 
selv, en proces. På et tidspunkt i sådan en 
proces kan det være nyttigt at stoppe op 
og se, hvor vi nu er. Det betyder, at defi-
nitionen ikke er fastlagt, men at andre er 
velkomne til at fortsætte.

3 Her vil vi henvise til formuleringen “distress, unusual experiences and troubled or troubling 
 behaviour” fra The Power Threat Meaning Framework-modellen, som foreslår alternativer til det 
medicinske sprog. (se Johnstone, L. & Boyle, M., 2018).

4 Recovery is a deeply social, unique and shared process in which our living conditions, material 
surroundings, attitudes, values, feelings, skills, and/or roles are changing. It is a way of living 
 satisfying, hopeful, and reciprocal lives together with others even though we may still experience 
distress, unusual experiences and troubled or troubling behaviour. Recovery involves engaging 
in new material and social contexts and in open dialogues where new new ways of understanding 
and handling the situation are created as we move beyond the psycho-social-material crisis.
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Alain Topor er professor i psykosocial sundhed ved 
Universitetet i Agder (N), hvor han deltager i forsk-
ningsgruppen Et samfund for alle, samt docent ved 
Institutionen for Socialt Arbejde ved Stockholms 
Universitet (S). Hans forskning fokuserer på ud-
viklingen af en social model for forståelsen af psy-
kiske problemers opståen og udvikling samt sociale 
aspekter af recoveryprocessen og de arbejdsmåder, 
som udvikles inden for ”socialpsykiatrien”, først og 
fremmest støtte i eget hjem. Sammen med de øvrige 
forfattere arbejder han på et projekt om de ”små 
tings (microaffirmations) betydning”. Han er også 
i gang med at afslutte et tiårs opfølgningsstudie om 
mennesker, som har fået en psykosediagnose.

Inger Beate Larsen er professor i psykosocial 
sundhed ved Universitetet i Agder (N). Hendes 
forskningsinteresser kredser omkring tematikken 
om, at samhandling mellem mennesker altid finder 
sted på steder. Hun er leder af forskningsgruppen 
Et samfund for alle, som fokuserer på kommunalt 
sundhedsarbejde. Forskningen er centreret omkring, 
hvordan brugere med forskellige udfordringer ople-
ver at være integreret i samfundet, hvordan de lever 
deres liv, og hvilke erfaringer, de har med forskellige 
tilbud. Endvidere udforsker gruppen også de ansat-
tes erfaringer med den hjælp, de giver. Forsknings-
gruppen laver også samfundsanalyser af den udvik-
ling, der er relateret til den decentralisering, der har 
fundet sted i Norge, samtidig med at den studerer 
fremvæksten af nye kommunale institutioner og det 
vidensgrundlag, det kommunale sundhedsarbejde 
hviler på.

Tore Dag Bøe er lektor ved Institut for Psykosoci-
al Sundhed ved Universitetet i Agder (N). Han er 
socionom med en ph.d. i psykisk sundhedsarbejde 
og har lang erfaring som praktiker i forskellige psy-
kiske sundhedsindsatser bag sig. Han har skrevet en 
række bøger og artikler som bidrag til at tænke og 
handle på nye måder inden for feltet psykisk sund-
hed. Dialogiske praksisser og etik er blandt hans 
hovedinteresser.


