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Det starter med gode mål og delmål

• Vær obs på mål ikke bliver for specifikke, eller for ukonkrete

• Er målet for ukonkret, får vi svært ved at dokumentere hvornår 
vi er i mål og det er sværere at forventningsafstemme

• Er målet for specifikt kan det komme i konflikt med hvordan vi 
gør borgeren selvhjulpen. Hedder målet f.eks ”Anders skal tage 
bussen til arbejde” burde det bare hedde ”Anders skal tage på 
arbejde” da det måske viser sig at han har nemmere ved det 
på cykel.



Det gode delmål

• Vi skal være skarpe på hvor vi vil hen, og hvordan vi kommer 
derhen

• Succeskriterie – Hvad skal der til, før vi vurderer at delmålet er 
opnået. Vær gerne konkret

• Den gode måling understøtter succeskriteriet. Dvs vi måler på, 
om vi er på vej.



Den gode måling

• Vurdér målehyppighed ift. Hvad der skal opnås (Delmål 
succeskriterie)’

• Værdisæt, hvad er meningsskabende. 

• Delmål/dagbog/planlægning (Specifik, generel, stringens)

• Understøt med god prosa!

• Understøt teorier med målinger (f.eks søvn/udadreagerende
adfærd)



Frihed kontra stringens

• Frihed til at oprette egne målinger giver mulighed for meget 
mere specifikke og letforståelige målinger. Men det kræver 
særligt udlært personale, da det ikke er nemt at oprette 
indikatorer i Sensum Bosted, og man skal have adgang til 
konfiguration af mange ting (Indikator, dagbog, skabeloner, evt
planlægning mm).

• Stringens gør det nemt at sætte op og nemt at benytte. Men 
Det er sværere at gøre målingen konkret til det enkelte 
delmål/borger, og det kræver en stor faglig indsats at få alt 
personale til at forstå det samme ved den samme score 
(Hvordan er Martin anderledes på 3 ift. 4)



Data analyse med indikatormodulet

• Gennemsnit kan være værdifuldt til at spotte ”de små ryk”

• Linjegrafer er gode til at vise tendens over tid.

• Søjlediagrammer anbefales til at sammenligne data, helst ikke 
mere end 10 kategorier

• Radardiagram er godt til at vise et øjebliksbillede



Spørgsmål

• ?


