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KURSUS: Styr livet med personcentreret planlægning 

Titel:  
Styr livet med personcentreret planlægning 
 

Målgruppe: 
Målgruppen for alle kurser i Skole på Tværs er mennesker som enten har psykiske 
vanskeligheder, arbejder med at behandle eller støtte mennesker med psykiske vanskeligheder, 
er pårørende til mennesker med psykiske vanskeligheder eller deltager i frivilligt arbejde, som 
omhandler psykiske vanskeligheder.   
 
Man kan deltage på kurserne i Skole på Tværs hvis man er; 

- patient/borger, medarbejder, leder, pårørende eller frivillig 
i enten;   

- Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte eller Rudersdal Kommune eller Region 
Hovedstadens Psykiatri  

 
Deltagelse i kurserne er uvisiteret og frivillig, hvilket giver mulighed for, at den enkelte selv kan 
vælge de kurser, som giver mening for vedkommende på et givet tidspunkt. Deltagelse i 
kurserne kan også indgå, som en valgfri mulighed i en visiteret pakkeydelse. Ved deltagelse på 
kurser i visiterede forløb sker opfølgning i lokalt regi.  
 

Formål:  
Kurset STYR LIVET henvender sig til mennesker med psykiske problemer. Men også til 
professionelle og pårørende, der har brug for viden om, hvad der hjælper mennesker på deres 
vej mod at få det bedre og få bedre "Styr på livet." 
Som deltager vil du i løbet af kurset udarbejde en konkret plan for et eller flere mål du selv 
vælger. 
 
Vi præsenterer konkrete redskaber, som du kan bruge til at genvinde kontrollen over dit eget 
liv. Kurset tager udgangspunkt i, at du udarbejder en `Håbets sti´. Håbets sti er et 
planlægningsredskab der rummer `det hele´ - drømmen, målet, fundamentet, relationerne, 
styrkerne, mareridtet og planen for hvordan man når hen mod drømmen og undgår mareridtet. 
`Håbets sti´ kan tegnes som en bred sti med alle de elementer der skal til for at nå målet, 
illustreret af ord, tegninger, foto eller collage. Eller den kan skrives ned i et hæfte eller på en 
computer, eller noget helt andet, hvis det er det du vil. På kurset arbejder vi med forskellige 
redskaber og øvelser der hjælper dig til at udfylde planen. `Håbes sti´ og de øvrige redskaber vi 
bruger på kurset er udviklet med baggrund i vores viden om, hvordan recovery-processer 
understøttes. Vi kalder denne tilgang for personcentreret planlægning, PCP. 
 

Mål:   
STYR LIVET tilbyder konkrete planlægningsværktøjer, der understøtter recovery-processer. 
Målet med kurset er, ved hjælp af forskellige redskaber, at du finder din egen vej, formulerer dit 
eller dine egne mål og får lagt en plan for at arbejde med dit eller dine selvvalgte mål. 
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Indhold:  
I undervisningen arbejder vi ud fra dine egne ønsker, drømme og håb. 
Vi hjælper dig til at finde relationer og mening i dit eget liv. 
Vi giver dig konkrete planlægningsværktøjer til at sætte nye mål, og hvordan du når dem. 
Vi hjælper dig til at undersøge, håndtere - og undgå - egne mareridt. 
De forskellige kursusgange ser sådan ud: 
 

1. Recovery. Grundlaget for arbejdet med Styr Livet 
 

2. Personcentreret planlægning. Værdier og tanker bag tilgangen. 
 

3. At kende sig selv. Livshistorie, styrker, evner og ressourcer. 
 

4. Drømmen viser vejen til målet. Drømme, ønsker og mål. 
 

5. Fundamentet. Situationen her og nu. 
 

6. Hvem skal involveres? At finde sine hjælpere. 
 

7. Måder at opbygge styrke på. At blive stærkere indeni og samle ressourcer udefra. 
 

8. Mareridtet. Hvad er du bange for og hvordan undgår du det? 
 

9. Planen lægges. Med Håbets sti lægges en plan for hvordan målet nås. 
 

10. Tag kontrollen. At gøre planen til sin egen! 
 

Undervisnings- og arbejdsform:  
Oplæg i plenum, gruppearbejde, individuelt samt parvis. 
Forberedelse kan forventes i mindre grad. 
 

Litteratur/materialer:  
Arbejdsbogen “Styr livet med personcentreret planlægning” samt uddelingsmateriale. Alle 
deltagere for udleveret en arbejdsbog på første kursusgang. 
 

Kursusansvarlig: 
Lyngby-Taarbæk Kommune 
 

Timer pr. uge: 
5 timer pr. uge i 8 uger 
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Sted: 
Fuglevad Mølle 
Møllevej 4 
2800 Kongens Lyngby 

 
Deltagerbegrænsning:  
20 deltagere 
 

Evaluering:  
Kursisternes læring evalueres løbende på kurset sammen med kursusdeltagerne. Udkommet at 
læringen vil være meget individuel og vil konkret komme til udtryk i den plan deltagerne 
udarbejder under kursusforløbet. 
På sidste kursusgang evaluerer deltagerne kurset efter spørgeskema udviklet til kurser i regi af 
Skole på Tværs. 
 

 


