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Recovery på dansk formidler og diskuterer de internationale forskningsresultater og erfaringer med recovery
og forbinder denne viden med den danske virkelighed og praksis. Hvis recovery er svaret - hvad er så

spørgsmålet? I denne bog er der noget at hente for alle som tumler med spørgsmål som: Hvad vil det sige at
komme sig? Hvor mange kommer sig - og hvor meget? Hvad kommer man sig fra - og hvad kommer man sig
til? Hvad hjælper mennesker til at komme sig? Hvad hindrer mennesker i at komme sig? Hvad med de vilkår
vi lever under - og hvad med magten? Hvilken rolle kan professionelle, pårørende og netværk spille? Hvad
med medicin? Kan man indrette samfundet så flere kommer sig? Kan recovery-orienteret støtte og behandling

gøre en forskel?
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