
TRIN 3: UDARBEJDELSE AF TRIVSELSPLAN 

Dato: 15-01-2019 Borgerens navn: Jytte Udarbejdet af: Natasha og Britt 

Hvilken situation handler trivselsplanen om? Når borgeren skal følges til aktivitetscentret 
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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? 

Hvis Jytte har en dårlig morgen, så 

vurder om motivation og afledning er 

tilstrækkeligt for at afværge fra nega-

tivitet eller PN er nødvendigt. 

Jytte motiveres positivt til en dejlig 

dag. 

Sørg for at Jytte har været på toilet-
tet, taget sin madpakke og sin jakke 
på. 

Jytte kan vendes i humør. Kan lide at 

synge. Kan selv gå på toilettet og tage 

madkassen i køleskabet.  

Skal have støtte til jakken. 

Være motiverende.  

Pas på du ikke overtager opgaver, 
Jytte selv kan. 

Anerkende at hun er udfordret, men 

at hun klarer det flot. 

Give korte instrukser. 

Ikke opmuntre til negativitet/overhøre 
det negative. 
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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? 

Jytte følges af kendt personale.  

Snakker positivt og motiverer til, at 

kigge op og frem.  

Gå tæt på rollator.  

Ikke for megen ”smalltalk”. 

Kan selv gå ved rollator. Sørge for, at der er en stol i gardero-

ben.  

Rose Jytte for delmål.  

Opmuntre til at hun selv får jakken af 
og madkasse i køleskab. 
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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? 

Når Jytte sidder på stolen i gardaro-
ben tager hun jakken af og sætter 
derefter madpakke i køleskabet. 

Er glad når hun er nået frem. 

Kan motiveres til aktiviteterne. 

Sørge for at der er en stol. Rose Jytte 
for delmål. Opmuntre til, at hun selv 
får jakke af og madkasse i køleskab. 

Afslutte gåturen positivt. 

Anderkende, at Jytte er godt i mål. 
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