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Bosted System – Giv borgeren et bedre liv
gennem målbar udvikling
Indikator 2.0 understøtter arbejde
med fx:
• Voksenudredningsmetoden

Når I jeres mål med borgeren? Ved du, hvilke indsatser der virker?
Hvad er dit tilbud bedst til?
Hvis du kan svare, er du klar til at møde det nye Socialtilsyn og forvaltning
ens krav til dokumentation og risikostyring.
Hvis du ikke kan svare, så kan du med fordel tage modulet Indikator 2.0 i brug.

• FKO, Faglige Kvalitets Oplysninger
• Fælles Indikatorkataloger
• ICS
• Kvalitetsmodeller
• F-GAF og S-GAF
• Risikovurdering
• Trivselsindekset WHO 5
• KRAP-skemaer

EG www.eg.dk

Det får I ud af at arbejde med Indikator 2.0:
• En systematisk registrering og dokumentation af indsatsen
• Et fleksibelt socialfagligt værktøj til justering og ændring af indsatsen
• Et grundlag for faglig sparring med kolleger om indsatsen
• Et evidensbaseret grundlag for udvikling af metoder og indsatser
• Et styrket beslutningsgrundlag, så ledelsen kan træffe bedre og mere
oplyste beslutninger
• En samlet, helhedsorienteret indsats til gavn for borgerne.
Indikator 2.0 kan anvendes af alle, fx:
• Kommuner med inCorp Portal i forvaltningen og Bosted System på
tilbuddene
• Kommuner med et eller flere tilbud på Bosted System, men uden
myndighedssystem
• Regioner med tilbud på Bosted System, men uden myndighedssystem
• Et eller flere tilbud i samarbejde med Bosted System
• Private organisationer og tilbud med og uden inCorp Portal

Indikator 2.0 er et enkelt og overskueligt værktøj i Bosted System, der gør
det muligt for medarbejderne at foretage indikator-registreringer på den
enkelte borger.
Medarbejderne indtaster løbende oplysninger om borgernes adfærd i et
modul, hvor man kan registrere oplysninger på alle former for indikatorer,
som fx om adfærd, læring, sociale forhold og sundhed.
Som leder får du:
• Et it-understøttet effektmålingsværktøj, som synliggør effekten af
indsatsen over for den enkelte borger
• Nem og hurtig indsigt i, hvordan det går med den enkelte borger i form af
grafisk visning af målepunkter – og mulighed for at identificere særlige
fokusområder på både individniveau og for organisationen som helhed
• Synliggørelse af best practice, hvilket i sidste ende giver borgeren den
bedst mulige pleje.

Klar bare med fire skridt:
Med kun fire enkle skridt kan du være
i gang med effektmåling:
• Første skridt – Afklaring af behov,
ønsker og krav
• Andet skridt – Etablering af fælles
indikatorkatalog
• Tredje skridt – Undervisning af
brugerne
• Fjerde skridt – Opfølgning med
justering af variabler og indikatorer
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Som medarbejder får du:
• Et nemt og brugervenligt værktøj, som gør det muligt at måle på det
faglige pædagogiske arbejde ved hjælp af målepunkter og indikatorer
• Indblik i effekten af den daglige pædagogiske indsats og mulighed for et
større fagligt udbytte
• Grafisk visning af udviklingen over tid, hvilket kan være med til at vise
tendenser, og synliggøre om indsatsen over for borgeren har den ønskede
effekt.

It-løsninger, der styrker din forretning og matcher din branche
EG er blandt Skandinaviens førende leverandører af it-løsninger, der skaber forretningsmæssig
værdi for både små og store virksomheder. Vi har mere end 1300 medarbejdere, som med deres
viden og brancheindsigt bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i Danmark, Norge
og Sverige.
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