
TRIN 3: UDARBEJDELSE AF TRIVSELSPLAN 

Dato: 08-11-2018 Borgerens navn: Kim Udarbejdet af: Inger og Nina 

Hvilken situation handler trivselsplanen om? Aftenhygge i stuen 
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1. Beskriv, hvad der skal ske FØR  

situationen 

Hvilke ressourcer har borgeren? Hvordan skal medarbejderne støtte  

borgeren i situationen? 

Hvordan skal medarbejder og borger  

kommunikere i situationen? 

Alle beboerne samles efter aftensma-

den til aften hygge med kaffe og 

fjernsyn. 

 

Vær nærværende og observerende.. 

Aflæs situationen:  

Hvordan har Kim det ?  

Hvem sidder i stuen?  

Hvordan har de det? 

Er der overskud til at Kim inviteres ind 

i fællesskabet i dag? 

 

Vi skal være parat til at invitere Kim 

med, hvis han kommer og situationen 

er til det: Der skal være en  fast plads 

til Kim og hans hjælper. 

 
Der skal være  forberedt  et lille mål-

tid. Kop/krus er stillet frem. 

Kim er opsøgende, men går som regel 

efter et kort øjeblik. 

Kim har et fint sprog. 

 

Når Kim forlader lejligheden og har 
kurs mod Tv-stuen gør vi plads til 
ham og ” byder” ham ind i fællesska-

bet på en diskret måde. 

Sig: 

” hvis du sætter dig her, så sidder jeg 

ved siden af dig”.  

Anvis Kim hans plads ved at klappe på 
stolen. 
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2. Beskriv, hvad der skal ske UNDER  

situationen 

Hvilke ressourcer har borgeren? Hvordan skal medarbejderne støtte  

borgeren i situationen? 

Hvordan skal medarbejder og borger  

kommunikere i situationen? 

Kim sidder i stol ved siden af persona-

let. 

Der er lidt afstand til de andre. Kim og 

medarbejder udgør en ” lille gruppe i 
gruppen.” 

Kim kan huske ting fra gamle dage. 

Kim har humor og lune. 

Anvise Kim  plads. Holde hans op-

mærksomhed fangen ved hjælp at 

snak, samvær , kaffe ol. 

Vær klar til at aflede, evt. afslutte 
situationen. 

Snak om udsendelsen, stil spørgsmål, 

hold fokus på det I to har sammen: 
snak, kaffe , TV. 
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3. Beskriv, hvad der skal ske EFTER  

situationen 

Hvilke ressourcer har borgeren? Hvordan skal medarbejderne støtte  

borgeren i situationen? 

Hvordan skal medarbejder og borger  

kommunikere i situationen? 

1. Kim rejser sig og går hjem. 

 

2. Medarbejder afleder/leder Kim 

ind i en ny aktivitet: gåtur, 

samvær i lejlighed, hvile, toi-

letbesøg etc. 

Kim forlader ofte samværet efter kort 

tid. Kan selv gå til og fra… 

Kim kan ikke selv stoppe en situation 
der tilspidser sig. 

Medarbejder vurderer, om der er be-

hov for at hjælpe Kim ud af aktivite-

ten. 

Medarbejder vurderer om der er be-
hov for at følge Kim hjem. 

1. Tag Kims hånd og guid ham 

fysisk i rigtig retning. 

2. Sig ” kom” og ræk Kim din 

hånd eller din arm. Vis ham 

ved hjælp af fysisk kontakt 

hvad vej han skal gå. Følg 

ham hjem. 

 

 


