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Fokusområde 1: Netværk og relationer 

Indsats: At støtte borgerne i at vedligeholde og skabe relationer i forhold til den kommende 
flytning til de nye levegrupper. 

 

Mål (og evt. delmål): 

Styrke samarbejde med beboernes netværk i forbindelse med flytningen 

Støtte borgerne i at opsøge nye relationer i forhold til den kommende flytning. 

Succeskriterier (den borgerrettede effekt): 

 at borgerne som skal bo sammen i de nye levegrupper har mødt hinanden i forskellige 
sammenhænge inden flytningen, hvilket vil skabe tryghed og genkendelighed for den 
enkelte borger. 

 At borgernes netværk er inddraget og orienteret i forhold til den kommende flytning, 
hvilket vil skabe et godt fundament for den enkelte borger i den nye levegruppe. 

Fremgangsmåde og metode: 

 Sommerdaghøjskolen skal bruges til at mødes med de nye bofæller, gennem forskellige 
aktiviteter. 

 Der skal etableres besøg hos hinanden, eks i weekenderne skal der laves besøgs aftaler. 

 

Løbende opfølgning og dokumentation: 

 Der skal noteres i Bosted, VUM Tema Socialt liv, under de respektive borger hvem der 
har besøgt hinanden og hvornår. 

 Der skal noteres i bosted, VUM Tema Socialt liv, under de respektive borger når 
borgerne har været til aktiviteter sammen via sommerdaghøjskolen. 

 Der samles op på Bosted notaterne på teammøderne 4 gange årligt og på MED 4 gange 
årligt. 
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Evaluering af fokusområde 1: Netværk og relationer 

I hvor høj grad er målet/målene indfriet: 

Scala fra 1-5, hvor 5 er bedst 

     

         1                       2                      3                       4                     5 

Hvilke tilføjelser eller afvigelser har der været i jeres aktiviteter?  

 

Har I indfriet jeres succeskriterier? 

Beskriv kort for hvert succeskriterie, hvorledes I kan iagttage, at jeres succeskriterier er indfriet. Hvis ikke I har 
indfriet et succeskriterie, så skriv hvilke årsager, der er til det.  

 

Resultaternes forankring: 

Beskriv, hvordan I har eller vil forankre resultaterne som ny praksis i hverdagen på tilbuddet. Det kan være, I har 
ændret en praksis eller indført en ny arbejdsgang. Hvis I ikke ønsker at arbejde videre med at forankre resultatet, så 
beskriv hvorfor. 

 

Hvis I vælger at fortsætte med indsatsmålet, hvad vil I så gøre anderledes? 

 

Hvad er den vigtigste effekt, indsatsen har skabt for borgerne? 

 

 

  

Denne del skal 

først afleveres 

sammen med 

Udviklingsplan 

2021 
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Fokusområde 2: Trivsel og sundhed 

Indsats: Det gode måltid 

 

 

Mål (og evt. delmål): 

Alle borger har en opdateret spisevurdering og en opdateret spisevejledning 

 

Succeskriterier (den borgerrettede effekt): 

At alle borgerne for tilbudt den korrekte kost og ernæring, ud fra individuel spisevurdering. 

Effekten er at borgerne oplever øget energi og at være langtidsfrisk. 

At borgeren får tilbudt de korrekte spiseredskaber, har det korrekte siddestilling ved måltiderne 
og får tilbudt sunde spisemiljøer. 

 

Fremgangsmåde og metode: 

At borgeren, ergoterapeut, diætist, pædagogisk personale og mulige pårørende i samarbejde 
udarbejder vejledning omkring, kost og ernæring, spisestillinger, spiseredskaber og spisemiljøet. 
Alle borger skal have en spisevurderinger og denne spisevurdering skal ud over en beskrivelse af 
kosten konsistens eller indtag, indeholde specifikke siddestillinger i forhold til hvordan borgeren 
fordøjer og optager sin mad 

 

Løbende opfølgning og dokumentation:  

Denne spisevurdering og vejledning skal være til stede ved indsatplansmøderne 1 gange årligt, 
hvor der vurderes om spisevurdering fortsat opleves er retvisende. 
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Evaluering af fokusområde 2: Sundhed og trivsel 

I hvor høj grad er målet/målene indfriet: 

Scala fra 1-5, hvor 5 er bedst 

     

         1                       2                      3                       4                     5 

Hvilke tilføjelser eller afvigelser har der været i jeres aktiviteter:  

 

Har I indfriet jeres succeskriterier? 

Beskriv kort for hvert succeskriterie, hvorledes I kan iagttage, at jeres succeskriterier er indfriet. Hvis ikke I har 
indfriet et succeskriterie, så skriv hvilke årsager, der er til det.  

 

Resultaternes forankring: 

Beskriv, hvordan I har eller vil forankre resultaterne som ny praksis i hverdagen på tilbuddet. Det kan være, I har 
ændret en praksis eller indført en ny arbejdsgang. Hvis I ikke ønsker at arbejde videre med at forankre resultatet, så 
beskriv hvorfor. 

 

Hvis I vælger at fortsætte med indsatsmålet, hvad vil I så gøre anderledes? 

 

Hvad er den vigtigste effekt, indsatsen har skabt for borgerne?  
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Fokusområde 3: Velfærdsteknologi og kommunikation 

Indsats: Skabe en ensartet dokumentation omkring borgerne i Bosted. 

 

Mål (og evt. delmål): 

At borgernes indsatsplansmål bliver synlige og målbare i Bosted, så vi kan bruge systemet til at 
trække valide data ift. borgerens indsatsmål. 

Succeskriterier (den borgerrettede effekt): 

At vi nemt kan trække ensartet og brugerbare data, som vi kan have med på borgerens 
indsatsplanmøder og på evalueringsmøderne. 

At borgernes mål at synlige for den enkelte medarbejder og man dagligt kan følge med i, om 
der indsatsen bliver udført.  

Fremgangsmåde og metode: 

Borgernes mål fremgår tydligt i dokumentations systemet og alle medarbejder kan nemt følge 
udviklingen i målene ved at de er synlige når systemet åbnes. 

Når bosted åbnes dagligt, kan man se om borgernes mål er udført. 

Når bosted åbnes kan man se effekten indsatsen hos den enkelte borger. 

Medarbejder opfanger hurtigt hvis borgerens mål ikke har effekt, da der dokumenteres direkte 
på målet. 

Løbende opfølgning og dokumentation: 

Vi indsamler og gennemgår de data der er på det enkelte delmål for den enkelte borger og 
sammenholder dette med de opstillede succeskriterier. Dette sker minimum 2 gange årligt på 
evalueringsmøder i hvert team. 

 

 

  



7 
 

Evaluering af fokusområde 3: Velfærdsteknologi og kommunikation 

I hvor høj grad er målet/målene indfriet: 

Scala fra 1-5, hvor 5 er bedst 

     

         1                       2                      3                       4                     5 

Hvilke tilføjelser eller afvigelser har der været i jeres aktiviteter:  

 

Har I indfriet jeres succeskriterier? 

Beskriv kort for hvert succeskriterie, hvorledes I kan iagttage, at jeres succeskriterier er indfriet. Hvis ikke I har 
indfriet et succeskriterie, så skriv hvilke årsager, der er til det.  

 

Resultaternes forankring: 

Beskriv, hvordan I har eller vil forankre resultaterne som ny praksis i hverdagen på tilbuddet. Det kan være, I har 
ændret en praksis eller indført en ny arbejdsgang. Hvis I ikke ønsker at arbejde videre med at forankre resultatet, så 
beskriv hvorfor. 

 

Hvis I vælger at fortsætte med indsatsmålet, hvad vil I så gøre anderledes? 

 

Hvad er den vigtigste effekt, indsatsen har skabt for borgerne?  
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