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OM TRIVSEL24|7
Trivsel24|7 er en virksomhed skabt af mennesker, der 
udvikler, udbyder og afvikler koncepter, der giver højere 
trivsel og dermed mere værdi for mennesker, organisationer 
og samfund. Vi arbejder ud fra vores egen model Trivsels
Elevatoren™, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes 
psyke, fysik, relationer og livsbetingelser. Med fokus på den 
enkeltes oplevelser, handlinger, intentioner, værdier, håb og 
ønsker, løfter vi den enkelte til et højere trivselsniveau. Højere 
trivsel der positivt påvirker hele menneskets værdikæde 
24|7. Trivsel24|7 tilbyder skræddersyede TrivselsKurser til 

organisationer, hvor vi tager udgangspunkt i virksomhedens 
individuelle og specifikke behov. Vi har også åbne 
TrivselsKurser og Livsstils Kurser, som du finder under Kurser 
& Uddannelser på vores hjemmeside. 

Vores populære uddannelse til TrivselsMaster™ er for alle 
medarbejdere uanset om de har ledelsesansvar eller ej. Med 
en TrivselsMaster™ i organisationen, er der altid hurtig 
hjælp at hente for kolleger, der har brug for sparring til deres 
personlige dagligdags udfordringer. 

MinTrivsel24|7 er en landsdækkende kæde af klinikker, der 
tilbyder psykoterapeutisk hjælp til jeres medarbejdere. Alle 
TrivselsTerapeuter i MinTrivsel24|7 er certificerede psyko
terapeuter eller cand.psych. og kan træde til med kortvarsel.

VISION
At skabe højere trivsel for mennesker 
og organisationer og dermed mere 
værdi i samfundet.

MISSION
At udvikle og udbyde koncepter, 
der sikrer det enkelte menneskes 
trivsel 24|7.

Klik på ikonet for at 
gå til hjemmesiden

https://trivsel24syv.dk/trivsel/
https://trivsel24syv.dk
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TrivselsElevatoren™
Trivsel24|7 har udviklet en model, hvor der tages udgangs
punkt i den enkelte medarbejders psyke, fysik, relationer og 
livsbetingelser. Mennesker er forskellige, og kan ikke kommes 
ned i den samme ”pølseform”. For at skabe trivsel må der 
tages hensyn til disse forskelligheder. 

Modellen er et effektivt redskab, der bygger på en holistisk 
eklektisk tilgang, diversitet og høj videnskabelighed. Model
len kalder vi TrivselsElevatoren™ fordi målet er at udvikle 
den enkelte til at løfte sig til et højere trivselsniveau, uanset 
udgangspunktet.

https://trivsel24syv.dk/wp-content/uploads/2019/07/TrivselsElevatorV04-1.mp4
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TrivselsKursus
En meget stor del af danskernes trivselsmæssige udfordrin
ger kan der gøres noget ved. Lad os forklare os med en lille 
metafor: 

”Alle ildebrænde kan slukkes 
med en kop vand, bare man 
kommer tidligt nok”. 

Selvom det måske lyder banalt, så er der noget om snakken. 
Uanset om der er medarbejdere der mistrives, så kan en 
deltagelse på vores TrivselsKursus give indsigter og lære del
tagerne at slukke ilden, inden den breder sig hos den enkelte 
eller ligefrem til hele organisationen. 

Få skræddersyet jeres eget 
unikke TrivselsKursus
Lige som vi har fokus på den enkelte medarbejders behov, 
så er det lige så vigtigt, at vi samtidig har fokus på jeres 

organisations behov. Vi tilbyder derfor et helt uforpligtende 
møde, hvor vi sammen kan afdække jeres virksomheds behov 
og sammensætte et unikt kursusforløb, der løfter medarbejder
nes trivsel og dermed skaber mere værdi for alle. Egentlig vil 
vi meget gerne komme på besøg minimum to gange. Første 
gang for at stille spørgsmål og lytte, og anden gang præsen
terer vi jeres helt unikke TrivselsKursus med indhold, forløb, 
praktiske detaljer og økonomi, der passer til jeres behov og 
forventninger.

https://trivsel24syv.dk/trivselskursus/
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TrivselsMaster™
Flere taler om stress, når der skal peges på 
områder i samfundet, hvor der er mistrivsel. Vi 
har vendt ”bøtten” og taler i stedet om trivsel. 
Vi underkender ikke, at stress er en væsentlig 
udfordring i vores samfund og påvirker rigtig 
mange menneskers trivsel. Stress er dog kun 
én af mange årsager til mistrivsel. Tages der 
ikke hånd om alle faktorer er der risiko for, at 
de drukner i det altovervejende fokus på stress. 
Stress er et symptom og ikke en årsag, og vi har 
fokus på årsagerne. 

Generelt er der i dag stort fokus på at tiltrække 
kvalificerede medarbejdere. Opgaven kan 
godt give store udfordringer, idet udbuddet 
på mange kompetenceområder er begrænset. 
Derfor er langtidsholdbarheden på en medarbej
der en kritisk faktor, og det samme er antallet af 
sygedage. 

At uddanne en eller flere medarbejdere som 
Trivsels Master™ vil være en god investering 
for langt de fleste organisationer, og investe
ringen vil meget hurtigt være tjent ind igen. En 
Trivsels Master™ vil være i stand til at håndtere 
kollegaers personlige, relationelle og arbejdsre
laterede trivsels udfordringer på en empatisk og 
fortrolig måde, så den enkelte kollega hurtigst 
muligt kan løfte sin trivsel. Uddannelsen til 
TrivselsMaster™ tager udgangspunkt i vores 
model TrivselsElevatoren™, der er en effektiv 
metode til at løfte menneskers trivsel ud fra eget 
perspektiv og udgangspunkt.

I form af professionaliserede og fortrolige 
samtaler skaber TrivselsMasteren™ et rum, hvor 
en kollega kan opnå nødvendige indsigter i sit 
eget liv, der gør det muligt at navigere uden om 
forhindringer og løfte trivslen.

https://trivsel24syv.dk/trivselsmaster/
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MinTrivsel24|7
Af og til kan en medarbejders mistrivsel betyde, 
at vedkommende har brug for et forløb hos en 
professionel TrivselsTerapeut, for at få bearbejdet 
sin mistrivsel. Målet er, at medarbejderen hurtigst 
muligt kan få løftet trivslen og vende tilbage 
i jobbet. Samtidig giver forløbet medarbejde
ren effektive værktøjer til præventivt at undgå 
mistrivsel fremover. 

Trivsel24|7 driver klinikkæden MinTrivsel24|7, 
der består af selvstændige behandlere med en 
baggrund som enten psykoterapeut MPF eller 

cand.psych. Fælles for alle terapeuter er, at de har 
gennemført en uddannelse og en certificering som 
TrivselsTerapeut hos Trivsel24|7. Dette sikrer, at 
uanset hvilken klinik der vælges, så er der samme 
høje kvalitet i behandlingen. Trivsel24|7 kvalitets
sikrer ved løbende at supervisere og efteruddanne 
TrivselsTerapeuterne i MinTrivsel24|7.

MinTrivsel24|7 udvikler sig hele tiden og du 
finder den nærmeste klinik på vores hjemmeside 
via linket her på siden.

https://trivsel24syv.dk/min-trivsel24syv/
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INGE JESSEN
Medejer, cand.pæd.pæd.psyk., psykoterapeut MPF og supervisor

PETER SIVEBÆK
Medejer, psykoterapeut MPF, mindfulnessinstruktør, coach og mentaltræner

KONTAKT
Du er altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation til højere trivsel.

”Hvor der er trivsel, er der balance, vækst og glade mennesker” 

+45 2223 9900 peter@trivsel24syv.dk+45 2944 7664 inge@trivsel24syv.dk
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