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   Recovery-stjernen 
 



Recovery-stjernen 

• Introduktion til recovery-stjernen og hvordan 
den anvendes 

• Hvordan og hvilken effekt kan den 
dokumentere 

• Hvordan implementeres den 

• Idrætshusets praksiserfaringer med stjernen 
som dokumentationsredskab 

 

 

 



Udvikling af recovery-stjernen 

• Outcome-star blev oprindeligt udviklet af 
Triangle Consulting i 2003-2006 til at afdække  
indsatsen blandt hjemløse.  

• I 2007 udviklede Triangle Consulting en 
version af Outcome-star til det psykiatriske felt 
– recovery-stjernen.  

• Nu har Triangle Consulting udviklet mange 
forskellige stjerne-modeller. 
http://www.outcomesstar.org.uk/ 

 

 

 

http://www.outcomesstar.org.uk/


Introduktion til recovery-stjernen 

• Mange mennesker som er ved at komme sig 
har fundet det brugbart og meningsfuldt at 
se recovery som en rejse opdelt i forskellige 
faser.  

• De finder det hjælpsomt at tænke over 
hvilken fase de befinder sig i og få et billede 
af hvor de er på deres rejse.  

• Man kan bruge recovery-stjernen til at 
hjælpe med dette.  
 



  

 
Føler mig fastlåst            Er træt af mit liv. 
Lad mig være              Intet samarbejde 
Vil ikke diskutere             Første tegn på at     
                                           der kunne være  nye 
                                           muligheder 
1                                                          2 

Begynder at turde          Begynder at gøre  
tro på det kan være        ting anderledes. 
anderledes. Begyn-         Giver op – og  
der at tage                       nedture. Behov  
del i og ikke bare             for støtte og  
følge  andres planer        opmuntring 
 
5                                                            6 

8 

Lærer mere om hvad 
der hjælper – og gør 

nye ting -  overkommer 
tilbageskridt med støtte 

 
7 

Motivation og styrke – 
har fornemmelse for 

hvad der hjælper og gør 
mere og mere af det  

10 

Har ingen problemer.  
Jeg klarer mig uden 

hjælp. 
Ved hvornår og 

hvordan jeg får hjælp 
 

9 
Klarer for det meste 

forandringer uden 
hjælp –men det er 

hjælpsomt med  
opfølgning 

  

 Recovery-faser / 
forandringstrappen 

4 

Accepterer hjælp 

stabilt – tager ikke 

føring men venter. Er 

kritisk ved tilbagefald 

3 

Utilfredshed er 

stærk. Ønsker 

ændringer – men 

tager ikke stabilt i 

mod hjælp   

 

Fastlåst/ førovervejelse  

Acceptere hjælp/                 Tro og håb/ 
Overvejelse                           forberedelse 
                      
 

Læring/handling  

    Selvtillid/selvtillid 



     Forandringscirklen 

Forberedelse/Beslutning 

TRO & HÅB  

Handling  

LÆRING 

Vedligehold 

SELVTILLID 

Tilbagefald 
FASTLÅST  

 

Overvejelse 
ACCEPTERE 

HJÆLP 
Førovervejelse    
ØNSKER  ÆNDRING 
 
 



Tillid og  
håb 

Mit psykiske  
velbefindende 

Fysisk  
helbred 

Hverdags- 
aktiviteter 

Socialt  
netværk 

Arbejde og  
uddannelse 

Fortrolige  
relationer 

Stoffer og  
alkohol 

Ansvar og  
forpligtelse 

Selvtillid og  
identitet 



Mit psykiske velbefindende 

• Hvordan klarer jeg mine psykiske problemer ? 
• Føler jeg mig overmandet af dem – eller har jeg en god forståelse 

af hvad der sker med mig ? 
• Er jeg i stand til at klare svære oplevelser, følelser, tanker på en 

positiv og konstruktiv måde ? 
• Ved jeg hvad jeg skal gøre, hvis jeg har det svært ? 
 
     Det handler ikke om at være fuldstændig fri for psykiske 

problemer/symptomer, men om at vide, hvordan og hvad jeg skal 
gore, hvis de opstår. Det handler om at lære hvordan jeg klarer 
mine problemer/symptomer og opbygger et meningsfuldt og 
tilfredsstillende liv, som ikke er defineret eller begrænset af 
problemerne/symptomerne.  



  

 
Fastlåst.                             Fastlåst og fuld af 
Er fyldt med symp-          symptomer – men 
tomer. Ingen ople-           med øjeblikke  af    
velse af kontrol                 bevidsthed/ønsker  
                                            om ændringer 
1                                                          2 

En anden fremtid er      Jeg føler angsten  
mulig – det er                 men jeg gør det 
angstprovokerende.      alligevel 
Men jeg ønsker det          
sker.                                  
                                            
 
5                                                            6 

8 

Lærer  at håndtere 
livets op- og nedture. 

Føler mig rimelig robust 
 

7 
Lærer at mestre psykisk 

velbefindende. 
Genopbygger liv 

10 

Selvtillid og jeg 
behøver ikke hjælp fra 

speciallister eller det 
sociale system 

 
9 

Selvtillid – jeg ved 

hvordan jeg skal få 

hjælp hvis jeg har 

behov 

  

 Mit psykisk velbefindende 

4 

Accepterer hjælp 

stabilt –  så jeg klarer 

mig. 

 

3 

Rækker ud efter 

hjælp. Tiltagende 

bevidsthed om at 

tingene ikke er ok 

Fastlåst/ førovervejelse  

Acceptere hjælp/                   Tro og håb/ 
Overvejelse                            Forberedelse 
                      
 

  Læring/ handling  

 Selvtillid/vedligehold 



 
10 

Jeg er selvkørende og jeg har ikke brug for sociale ydelser.  
Som 9 men har ikke brug for støtte. Har netværk som støtte i tilfælde heraf. 
Har måske stadig check-ups hos psykiater i forhold til medicin/symptomer. 

 
9 

Jeg er selvkørende og ved hvordan jeg får støtte hvis jeg har behov. 
God bevidsthed og strategier til at håndtere livet – også tilbageskridt. Genkender tidlige varselssymptomer 
– og tager bestik heraf. Har stadig brug for enkelte sociale ydelser til vanskelige situationer. 

 
8 

Jeg føler mig robust. Jeg lærer effektivt at klare livets op- og nedture. 
Ligesom 7´- men bare mere. Mere vilje og flere kompetencer/færdigheder. 
Bedre til at håndtere vanskeligheder uden at blive slået tilbage. 

 
7 

Jeg bygger mit liv op på ny og lærer effektivt at håndtere mit psykiske velbefindende. 
Har bevidsthed om min mentale sundhed og hvordan jeg forbliver psykisk sund. Opnår nogle mål – og har 
større fornemmelse af hvad recovery betyder. Tør stå ved mig selv på de sociale tilbud. Forstår hvad der 
udløser mine symptomer og hvordan jeg skal tackle dem. 
Dette giver en følelse af kontrol – og styrker motivation, selvtillid og at tage chancer. 

 
6 

Jeg føler angsten – men gør det alligevel.  
Handler nu  - gør ting anderledes, prøver nye ting – lærer mere om hvad der kan hjælpe mig i forhold til 
mit psykiske velbefindende. Tager risici og chancer er farlige men med god støtte tør jeg. Bliver mere 
opmærksom på mine rettigheder i relation til professionelle hjælpere. 

 
5 

Jeg tror på en anden fremtid er mulig for mig. Det er angstfremkaldende – men jeg ønsker at få det til at 
ske. 
Vendepunkt – i forhold til at kunne se vision og håb. Min ansvarlighed for selv at gøre en indsats i forhold 
til egen recovery er ved at vågne. Oplever begejstring og angst på samme tid i forhold til kommende 
indsats. 

 
4 

Jeg engagerer mig i behandling og støtte så jeg kan klare mig. 
Bruger sociale tilbud og opnår små forbedringer – men på initiativ fra personale. Ingen fornemmelse af 
hvad der styrker wellness og recovery. Bevidsthed om at være psykiatribruger. Kan føle sig holdt fast på 
dette tidspunkt – fare for afhængighed, institutionalisering. 

 
3 

Rækker ud efter hjælp da klar bevidsthed om at tingene ikke er ok. 
Øjeblikke af bevidsthed holder nu længere. En begyndende følelse af at ting kan være anderledes. 
Søger eller acceptere hjælp i forhold til at føle dig bedre tilpas. 

 
2 

Føler symptomer for fuld styrke – men har øjeblikke med opmærksomhed og bevidsthed.  
Men øjeblikkene holder ikke længe nok til at kunne ændre tingene. 

 
1 

Kørt fast. Føler symptomer for fuld styrke. Ingen følelse af kontrol. 
Bruger måske det meste af min dag på at ligge i sengen eller anden form for selvdestruktiv adfærd. 
Ser ingen mulighed for forandringer og har intet håb om at blive involveret i at få det bedre. 
Isolere mig eller trækker mig tilbage – måske som en forsvarsmekanisme. 

                 Mit psykiske velbefindende  



Tillid og  
håb 

Mit psykiske  
velbefindende 

Fysisk  
helbred 

Hverdags- 
aktiviteter 

Socialt  
netværk 

Arbejde og  
uddannelse 

Fortrolige  
relationer 

Stoffer og  
alkohol 

Ansvar og  
forpligtelse 

Selvtillid og  
identitet 



Hvem kan bruge recovery-stjernen 

• Mennesker, der ønsker et helhedsblik over 
deres recovery-processer – og hvordan de 
arbejder fremadrettet med forandringer 

• Mennesker som ønsker dialog om deres 
arbejde med at skabe forandringer/ tage mere 
ansvar 

• Medarbejdere som i samarbejde med brugere 
ønsker at finde ud af, at dokumentere om 
deres indsats har den ønskede  effekt  



Hvordan udfyldes stjernen? 

• Brugeren udfylder den alene 

• Brugeren udfylder den sammen med en 
medarbejder 

• Medarbejderen udfylder den  



  

 
Føler mig fastlåst            Andre udtrykker be- 
Andre udtrykker              kymring – men jeg 
samarbejde                      ønsker ikke hjælp 
bekymring, men                 
jeg oplever ikke at 
have et problem  
1                                                          2 

Jeg overvejer hvilke       Jeg har en plan 
Skridt, jeg kan tage        for, hvad jeg vil  
For at handle ander-      gøre for at hand- 
Ledes / undgå disse        le anderledes/ 
Situationer, men jeg       undgå disse situ- 
Er ikke sikker på, at         ationer 
Jeg kan ændre det         
5                                                            6 

8 

Jeg er begyndt at gøre 
noget for at handle 

anderledes 
 

7 
Andre har bemærket 
min ændrede adfærd 

10 

Jeg har ingen 
problemer på dette 
område og har ikke 

brug for hjælp  
9 

 

Jeg oplever små 

tilbageskridt, men har 

redskaber til hurtigt 

selv at komme tilbage 

på sporet 

  

  

Oplever at mine 

handlinger kan have 

negative konsekven-

ser for mig  

3 

Jeg er usikker på om 

jeg kan handle 

anderledes , hvis jeg 

besluttede mig for 

det    

4 

 

Fastlåst/ Førovervejelse  

Acceptere hjælp /                  Tro og håb/ 
Overvejelse              Forberedelse  
                      
 

 Læring/ Handling  

Selvtillid/vedligehold 

•Hvordan tager jeg vare på mit fysiske helbred ?  
 
•Føler jeg mig sund og godt tilpas med min krop og 
 min personlige fremtoning ? 
 
•Hvordan tackler jeg stress ?  

Mit fysiske helbred 



Tillid og  
håb 

Mit psykiske  
velbefindende 

Fysisk  
helbred 

Hverdags- 
aktiviteter 

Socialt  
netværk 

Arbejde og  
uddannelse 

Fortrolige  
relationer 

Stoffer og  
alkohol 

Ansvar og  
forpligtelse 

Selvtillid og  
identitet 

Beslutningsstadiet  

Handlingsstadiet 

Vedlige- 

holdelsesstadiet 

Tilbagefalds-
stadiet  

 

Overvejelses-
stadiet 



Mit psykiske 
velbefindende 
Scoring 
5 

Notater 
 
 
Når jeg er nede / deprimeret er jeg 3-4, når jeg er oppe er jeg 6. 
Gennemsnit er derfor 5. 

Mit fysiske 
velbefindende 

Scoring 
3,5  

Notater 
Har været til fitness nogen gange over de sidste måneder  - men 
kommer ikke fast og holder ikke fast i beslutning om at dyrke mere 
motion. De uger hvor jeg kommer til fitness er jeg på 4- 5  - de uger 
hvor jeg ikke gør er jeg på 2-3.  Derfor 3,5 i scoring.  

Uddrag af Davids notater skrevet i fht hans scoringer 



Tillid og  
håb 

Mit psykiske  
velbefindende 

Fysisk  
helbred 

Hverdags- 
aktiviteter 

Socialt  
netværk 

Arbejde og  
uddannelse 

Fortrolige  
relationer 

Stoffer og  
alkohol 

Ansvar og  
forpligtelse 

Selvtillid og  
identitet 



Uddrag af Davids action plan 
område 
  
 
Fysisk 
helbred 

score 
 
 
3,5 

Mål til 
næste gang 
 
Næste 
scoring 6 
 
Nuværende 
kondital 
26,5 – skal 
op på 30 
 
Vægt nu er 
på 112,8 – 
skal ned på 
103 kg 

Påkrævede handlinger  

1 ) Der laves nyt træningsprogram sammen med træner i 
IFK. Dette trænes 2-3 gange om ugen på kurset 
2 ) Ny konditest laves  sammen med Otto 
3 ) Har allerede tabt 1,6 kg og fået vægt i fødselsdagsgave. 
Skal veje sig én gang om ugen på samme tidspunkt – om 
morgenen – og skrive vægttab i logbog. 
4 ) Har lavet en oversigt over spisevaner – og efter 
gennemgang heraf forsøges følgende kostvejledning til 
næste møde:  
Morgenmad – fuldkornsbrød/rugbrød i stedet for toast og 
musli uden sukker med rosiner i stedet for guldkorn 
Aftensmad: kun én portion og så rugbrød i forbindelse 
med indtag af medicin senere. Mellemmåltid er 
gulerødder, frugt, agurk, abrikoser, mandler 



Uddrag af Davids notater skrevet i fht hans scoringer 

Mit psykiske 
velbefindende 
5 
 
7 

Notater 
 
Når jeg er nede / deprimeret er jeg 3-4, når jeg er oppe er jeg 6. G 
Gennemsnit er derfor 5. 
Har lært at sige positive ting til mig selv. Har sat gule sedler op i min 
lejlighed med positive ting som jeg gør, når de negative tanker 
kommer. Mere motion har givet mig mere overskud . 

Mit fysiske 
velbefindende 

 
3,5 
 
 
 
 6 

Notater 
Har været til fitness nogen gange over de sidste måneder  - men 
kommer ikke fast og holder ikke fast i beslutning om at dyrke mere 
motion. De uger hvor jeg kommer til fitness er jeg på 4- 5  - de uger  
hvor jeg ikke gør er jeg på 2-3.  Derfor 3,5 i scoring. 
 Jeg kommer fast til fitness hver uge pga de andre på holdet og 
træneren. Træneren ringer efter mig, hvis jeg ikke dukker op – og så 
tager jeg mig sammen og kommer af sted. 



Tillid og  
håb 

Mit psykiske  
velbefindende 

Fysisk  
helbred 

Hverdags- 
aktiviteter 

Socialt  
netværk 

Arbejde og  
uddannelse 

Fortrolige  
relationer 

Stoffer og  
alkohol 

Ansvar og  
forpligtelse 

Selvtillid og  
identitet 



Davids udvikling og empiri  

Første empiri Sidste empiri forskellen 

Psykiske velbefindende 5 7 +2 

Fysiske velbefindende 3,5 6 +2,5 

hverdagsaktiviteter 6 5 -1 

Socialt netværk 6 7 +1 

arbejde 4 4 0 

Relationer 6 4 -2 

Stoffer og alkohol 9 9 0 

Ansvar og forpligtelse 7 9 +2 

Identitet og selvværd 6 4 -2 

Tillid og håb 4 6 +2 



 
Gennemsnitlig  

udvikling eller tilbagefald  
     Eksempel: 11 borgeres gennemsnitlige scoringer før og efter sundhedskurset  

Psykisk velbefindende 
Fysisk sundhed 
Hverdagsaktiviteter 
Socialt netværk 
Arbejde og uddannelse 
Relationer 
Alkohol og stoffer 
Identitet og selvværd 
Ansvar og forpligtelse 
Tillid og håb 

Første empiri Sidste empiri forskellen 

Psykiske velbefindende 3,7 5,1 +1,4 

Fysiske velbefindende 4,2 6,8 +2,6 

hverdagsaktiviteter 5,1 4,7 -0,4 

Socialt netværk 3,8 5,4 +1,6 

arbejde 3,3 3,5 +0,2 

Relationer 4,1 5,0 +0,9 

Stoffer og alkohol 6,6 7,2 +0,6 

Ansvar og forpligtelse 5,7 7,3 +1,6 

Identitet og selvværd 4,1 5,4 +1,3 

Tillid og håb 3,8 5,8 +2,0 



Positive forandringer  Negative forandringer  Ingen forandringer  

Psykiske velbefindende  78%  10%  12%  

Fysiske velbefindende  76%  15%  9%  

hverdagsaktiviteter  51%  15%  34%  

Socialt netværk  83%  9%  8%  

arbejde  42%  30%  28%  

Relationer  70%  4%  26%  

Stoffer og alkohol  40%  5%  55%  

Ansvar og forpligtelse  36%  4%  60%  

Identitet og selvværd  69%  7%  24%  

Tillid og håb  90%  6%  4%  

I alt  79%  10%  11%  

 Procenttal på borgernes forandringer  



Implementering i organisationer 

Recovery-Stjernen :  

• Bidrager med information om serviceydelser ved at 
hjælpe med at dokumentere effekt, belyse 
svagheder og vise vejen til forbedringer 

• Giver klarhed over formålet med serviceydelserne  

• Giver klarhed over nødvendige forandringprocesser 
for brugere og medarbejdere  

• Rejser diskussioner om serviceydelsernes 
eksistensberettigelse 

 

 

 



8 introduktions-trin 

1. Diskuter årsager og behov for at introducere recovery-
stjernen  

2. Overvej recovery-stjernens egnethed i forhold til jeres 
serviceydelser og målgruppe 

3. Lav et pilotprojekt med nogle brugere/medarbejdere 
4. Integrer recovery-stjernen i jeres eksisterende 

systemer/handleplaner/journaler 
5. Træn medarbejderne i brugen af recovery-stjernen 
6. Sikre kvaliteten og konsistensen i brugen af stjernen 
7. Analyser og fortolk data 
8. Del viden/erfaring og handl på læringen 



Implementeringsprocessen i  
Idrætshuset 

• Vi ville gerne dokumentere effekten af vores 
livsstilskurser / sundhedskurser mere systematisk 

• Vi lavede et pilotprojekt, hvor jeg og en anden 
medarbejder fra IH afprøvede recovery-stjernen 
sammen med flere brugere 

• Vi dannede en arbejdsgruppe med kollegaer fra andre 
væresteder og lavede fælles undervisning og fælles 
erfaringsopsamling omkring brugen af redskabet 

• Vi udviklede på baggrund af vores pilot-erfaringer nye 
tillempede stjerner som præciserede og 
opkvalificerede vores kerneydelser.  

 

 

 



Unge-stjernen 



Afdækning af målsætninger/arbejdspunkter.  NAVN: 
Dato Dato 

U
d

d
a

n
n

e
lse

 

Jeg kan forestille mig selv i gang med en uddannelse 

Jeg er afklaret omkring hvilken uddannelse jeg ønsker 

Jeg er motiveret for at starte på et studie 

Jeg er bevidst om mine evner og begrænsninger i forhold til uddannelse 

Jeg ved hvad jeg skal gøre, hvis det bliver svært for mig at følge studiet 

F
y

sisk
 

ve
lb

e
fin

d
e

n

d
e

 

Jeg spiser sundt (varieret, regelmæssigt, rigtige mængder) 

Det er nemt for mig at lave mad 

Det er nemt for mig at købe ind 

Jeg kan passe motion ind i min hverdag 

Jeg ved hvilke motionsformer, jeg synes er sjove og giver mig energi 

P
sy

k
isk

 

ve
lb

e
fin

d
e

n

d
e

 

Jeg tager mig selv og min sygdom alvorligt 

Jeg har overblik over hvilke symptomer jeg har 

Jeg ved hvad jeg skal gøre for at forebygge mine symptomer 

Jeg ved hvad jeg skal gøre for at mestre mine symptomer 

Det er nemt for mig at bede om hjælp, når jeg har det psykisk svært 

S
o

cia
le

 k
o

m
p

e
te

n
ce

r 

Jeg har det godt med at være sammen med andre mennesker 

Det er nemt for mig at give plads, når jeg er sammen med andre 

Det er nemt for mig at tage plads, når jeg er sammen med andre 

Det er nemt for mig at sætte grænser og sige fra i samværet med andre 

Jeg har det godt med at være alene 

Det er nemt for mig at tage initiativ til kontakt med andre mennesker 

Det er nemt for mig at opbygge en relation/netværk 

Det er nemt for mig at vedligeholde en relation/netværk 

Det er nemt for mig at være i en nær/intim relation 

H
je

m
m

e
liv

  

Jeg har styr på min økonomi 

Det er nemt for mig at bruge transport (tog, bus, metro) 

Det er nemt for mig at udføre husarbejde (opvask, tøjvask, oprydning osv.) 

Det er nemt for mig at opretholde en god personlig hygiejne (regelmæssigt bad, daglig tandbørstning osv.) 

Det er nemt for mig at overholde aftaler (læge, jobcenter, kontaktperson osv.) 

Det er nemt for mig at strukturere min døgnrytme (stå op om morgenen) 

Jeg ved hvad jeg godt kan lide at lave i min fritid 

Det er nemt for mig at strukturere min fritid (aftner, weekender, ferier) 



Scoring af målsætninger 
Hvor nemt og betydning 





Ugentlige opgaver 

Udfyldte opgaver  

 

Aflyste opgaver 

 



U
n

ge- stjern
e

 



Unge-gruppens samlede udvikling  



Hvordan går det efter 3 mdr? 
Målsætning : 50%  fortsætter uddannelse, praktik eller  

aktivering efter 3 mdr: 75% 

Hvad laver de? Hvor mange % 

Uddannelse 37,5 % 

Arbejde 0 % 

Aktivering 37,5 % 

Sygemeldt 0 % 

Ved ikke/under udredning 25 % 



Hvordan går det efter 1 år? 
Målsætning: 30 % kommer i arbejde eller uddannelse på sigt. 

Opfølgning efter 1, 2 og 5 år 

Hvad laver de? Hvor mange % 

Uddannelse 63,6 % 

Arbejde 0 % 

Aktivering 18,2 % 

Sygemeldt 18,2 % 

Ved ikke/under udredning 0 % 



Københavns Kommunes 
forandringskompas 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sociale kompetencer 

Netværk - de betydningsfulde andre 

Fritidsinteresser - det betydningsfulde 
andet 

Beskæftigelse 

Økonomi 

Praktisk hverdagsliv 

Misbrug 

Fysisk trivsel 

Bolig - mindst mulig indgribende 
støtte 

Mestring af psykisk sygdom 

Serie1 



1 & 2 

3 & 4  

5 & 6 7 & 8 

9 &10 

   Før-overvejelse 

  Overvejelse 

 Forberedelse   Handling 

  Vedligehold 

De fem 
forandringsfaser  



Sociale kompetencer Faser  

1  Andre udtrykker bekymring for mine sociale kompetencer, men 

jeg oplever ikke selv at have et problem på dette område eller vil 

ikke tale om det  

Fø
ro

vervejelse
  2  Andre udtrykker bekymring for mine  sociale kompetencer, men 

jeg er ikke indstillet på at arbejde med mine sociale 

kompetencer  

3  Jeg oplever, at mine sociale kompetencer kan have negative 

konsekvenser, men jeg tror ikke, jeg kan ændre det  
O

vervejelse
  4  Jeg er usikker på, om jeg kan forbedre mine sociale 

kompetencer, hvis jeg besluttede mig for det, men jeg accepterer 

i nogen grad hjælp  

5  Jeg er indstillet på at udvikle mine sociale kompetencer og 

overvejer muligheder for at handle anderledes  

Fo
rb

ered
else

  6  Jeg har en plan for, hvad jeg vil gøre for at udvikle mine sociale 

kompetencer  

7  Jeg er begyndt at afprøve nye måder at handle på for at forbedre 

mine sociale kompetencer  

H
an

d
lin

g  

8  Jeg handler mere systematisk på en ny måde for at forbedre 

mine sociale kompetencer  

9  Jeg har udviklet mine sociale kompetencer og opsøger selv hjælp 

i det tilbud jeg er tilknyttet, hvis der er behov for det  

Selvh
ju

lp
en

/  

ved
ligeh

o
ld

else
  

10  Mine sociale kompetencer udgør ikke nogen barriere for at opnå 

andre mål i livet  



 
 
 

                                                
 
 
 
 
 

     The best way to predict the future 
                                                     is to create it…( Peter Drucker) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

            Recovery 
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