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Planlægning med drømmen for øje

STYR LIVET
med personcentreret 
planlægning

• Hvad er personcentreret planlægning?

• Hvorfor personcentreret planlægning?

• Recovery-orienteret arbejde -fordi mennesker kommer sig
• Hvordan kan vi bedst hjælpe i processen?
• Konkrete værktøjer

Personen i 
centrum og kontrol

Værktøjer

Kreativitet

Åbenhed

Viden

STYR 
LIVET
med personcentreret planlægning

Funktionsniveau
� Klinisk recovery:
� fravær af psykotiske symptomer og tilbagevenden til det funktionsniveau man havde før

sygdommen

� Social recovery
� økonomisk og boligmæssig uafhængighed og lav grad af social forstyrrelse, dog kan

personen stadig have  symptomer. Det vil sige at en person som er kommet sig socialt er
i stand til at forsørge sig selv og ikke er afhængig af andre for at få dækket sine basale
behov . (ikke på overførselsindkomst)

Procesorienteret
� ”recovery forudsætter selvtillid, selvværd, selvbevidsthed, selvaccept; det er en frigørende

proces, en social proces og en proces som det er nødvendigt at medarbejderne tror på” (fx
Ron Coleman, Mike Smith, Pernille Jensen) 

Hvad vil det sige at komme sig?
Vi har grund til håb

Tro på at du kan
Hjælperen kan holde håbet

Mennesker med 
alvorlige psykiske 
problemer kommer sig

Antal 
person

er

Total 
Recov
ery

Social 
recove

ry
I alt

Bleuler, 1968, Zurich, 
Schweiz

208 23% 43% 66%

Ciompi & Muller, 1980, 
Schweiz

289 27% 22% 49%

Tsuang et al., 1979, Iowa, 
USA

186 20% 26% 46%

Huber et al., 1980, 
Tyskland

502 26% 31% 57%

Ogawa et al., 1987, Japan 140 31% 26% 57%

Harding et al.,1987, 
Vermont, USA

269 34% 34% 68%

Tal for mennesker med skizofreni-diagnoser 

Kilde: Alain Topor/Anne Klinte
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Alain Topors Fab 4

vMENING

vDEN ENKELTE

vDEN VIGTIGE ANDEN

vDET MATERIELLE

Håbets	sti

Udviklet af Marsha Forest, Jack Pearpoint og John O’Brien

2
At for-
nemme 
målet

3
Funda-
mentet: 
Nu!

5
Måder 
at op-
bygge 
styrke
på

9
Forplig-
te sig til 
det 
første 
skr idt

8
Plan for 
de 
næste 
3 mdr.

4
Hvem 
skal 
invol-
veres?

7
Plan for 
de 
næste 
6 mdr.

1
Drømmen

6
Mareridtet

“Dine drømme er
urealistiske og en flugt
fra virkeligheden”

� Der er penge nok!
� Hvem som helst kan 

komme!
� Kun fantasien sætter 

grænser…
� En person ad gangen fortæller
� 1-2 andre tegner på en stor plakat
� De andre

� Er nysgerrige
� Spørger ind
� Tjekker at tegningen svarer til det 

fortalte

Den perfekte fødselsdag

• Hvor skal den holdes?
• Hvem skal med?
• Hvad skal I lave?
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Der er mange veje til at komme sig 
ingen opskrift - find den vej der er rigtig for dig!

Hvad er et godt mål?

At få job, 
hus og 
børn

At gå til 
kiosken

At blive
revolutionær
kunstner

At få en 
uddannelse

At få styr på 
stemmerne

� DEN ENKELTE
� At bestemme selv

– Drømme, mål, planer
– Hvordan man arbejder
– Personen i centrum og kontrol

MENING
-At se en mening i den vej du går

– Hvad virker for dig?
– Hvordan forklarer du 

problemer og løsninger?
– Det virker bedre når du 

tror på det!

Hvorfor er målet vigtigt?

1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
4. _______________________________________
5. _______________________________________
6. _______________________________________
7. _______________________________________
8. _______________________________________
9. _______________________________________
10. _______________________________________

Ti ting jeg vil 
før jeg dør

V

Grund til at gøre det
– Forskel
– Ønsketom at forandre

Det du skal bygge på
– Personlige resurser
– Kompetencer
– Netværk
– Økonomi

Fundamentet: 

Din 
situation 

nu
Dit

mål
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V

DEN VIGTIGE ANDEN
Ingen kommer sig alene

– Den betydningsfulde relation
– At vælge sine hjælpere

Relationer og netværk
– Integration i lokalområdet
– Venner og familie

”Hvis du ikke ser værdien i en person, så er du ikke den rette til at 
se vedkommende” 

Judith Snow (fra Menneskelig opblomstring afMarion Aslanog Mike Smith) 

Hvorfor er det vigtigt at finde
hjælpere?

DET MATERIELLE
Økonomi og bolig betyder noget

– Hvem kan hjælpe med det?
– Det materielle skal med i planerne

Relationscirkel
1. Personen selv
2. Intime relationer 

(partner , børn, forældre, søskende, 
en sær ligt god ven, et husdyr , en 
stemme, …)

3. Venskaber (gode venner , 
kammerater , familie, nogen man 
betror  sig til)

4. Bekendtskaber eller 
fællesskaber (kollegaer , 
skolekammerater , bofæller , 
s lægtninge)

5. Udveksling af ydelser 
(læge, kiosk-damen, kontaktperson, 
psykiater , pizza-manden, tandlæge)

2
3

4
5

1

V

Der er mange måder at blive 
stærkere på

Finde de ydre resurser
– Penge
– Bolig
– Kommunikation
– Viden

Finde sin indre styrke
– Evnen til at sætte oplevelser I en 

meningsfuld sammenhæng
– En optimistisk tro på fremtiden
– Evnen til at skabe relationer til andre
– En tro på at man selv kan gøre noget 

At have tålmodighed med processen
– Menneskelige processer tager tid

Måder at opbygge styrke 
på

Se mareridtet i øjnene
– Sætte ord eller billeder på
– Drivkraft 

At forstå hvorfor
– Livshistorie – se MENING i dit liv
– Der er måske en grund til at du er bange

At planlægge for at undgå mareridtet
– Opbygge styrke, evt forholde sig til traumer
– Hvor skal du ikke hen?

”Når man tager stilling til hvad det værste der kan ske, er, bliver det nemmere at 
undgå. Ofte er følelserne af angst og bekymring meget diffuse og abstrakte. Ved 
at beskrive over for andre og ikke mindst mig selv hvad disse følelser dækker 
over, har jeg oplevet at mit mareridt bliver konkretiseret, og at jeg måske nok 
ikke altid ved hvad jeg v il, men i hvert fald ved jeg hvad jeg ikke vil” 

Deltager fra kurset i person centreret planlægning

Hvorfor er mareridtet med?
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Kan jeg bære al min 
bagage?

� Hvad bærer du rundt på for tiden?
� Hvad tænker du på?
� Hvad er dine bekymringer?

� Skriv eller tegn det på tasken
� Spørg fx dig selv:

� Hvordan ville dit liv være uden?
� Hvor længe har du båret og vil du bære på det?
� Hvad kan tages ud?
� Skal du have hjælp?

”Når	forandringens	
vinde	blæser,	bygger	
nogle	læhegn	mens	
andre	bygger	
vindmøller”…


