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Fokusområde 1: Netværk og relationer 

Indsats: Sociale fællesskaber. 

I forbindelse med at BN flytter hjem til Gentofte i slutningen af 2020 vil vi arbejde fokuseret på: 

• At borgerne bevarer og bygger videre på deres nuværende relationer med bofæller & 
værkstedsfæller. 

• At de på sigt også danner nye relationer i de nye levegrupper samt mellem de enkelte 
levegrupper. 

• At skabe rammer for mulige fællesskaber for de pårørende i de nye rammer. 

Mål (og evt. delmål): 

At borgerne oplever at være en del af sociale fællesskaber. 

Succeskriterier (den borgerrettede effekt): 

At den viden om borgernes forskellige relationer, der bliver afdækket, bliver brugt til at sikre borgernes 
relationer i de fremtidige rammer (hjemflytning til Gentofte.) 

- Effekten for borgeren kan være, at de bevarer deres nuværende og nye relationer, venskaber og 
netværk også i de nye rammer. 

Fremgangsmåde og metode: 

Der er nedsat en arbejdsgruppe: ”BAS” organiseret under MED, der er tovholder for arbejdet med målet. 

BAS-gruppen mødes med fast frekvens og udarbejder et trivselskort, som skal bruges til at lægge data i. 

BAS-gruppen indhenter viden om den enkelte borgers relationer og netværk fra kolleger i 
organisationen, samt fra pårørende og andet netværk. Dette kan foregå på teammøder, 
værkstedsmøder, spørgeskema, interviews ol. 

BAS-gruppen sørger for, at trivselskortene er udarbejdet senest med udgangen af september 2020, at 
hver borger har sit eget trivselskort, der opbevares i Bosted, samt at materialet udgør grundlaget for det 
videre arbejde med målet i 2021. 

Løbende opfølgning og dokumentation: 

BAS gruppen udarbejder en planlægning over arbejdsprocessen, indhold og tidsplan, så gruppen sikrer 
sig at opnå målet med udgangen af september 2020.  

BAS-gruppen fremlægger status på deres arbejde på hvert MED gruppe møde. 

BAS-gruppen udarbejder et trivselskort, hvori man kan følge arbejdets udvikling med afdækning af 
borgernes relationer, venskaber og andre netværk.  

BAS-gruppen vurderer hvorvidt der skal udarbejdes en interviewguide, spørgeskema eller andet til brug 
for arbejdet.  
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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? 

 

Fokusområde 2: Trivsel og sundhed 

Indsats: Borgerne får den rigtige kost og ernæring i de nye levegrupper i Gentofte.  

I forbindelse med at BN flytter hjem til Gentofte i slutningen af 2020, vil vi arbejde fokuseret på at 
borgernes spisevejledninger og spisevurderinger, kostplaner, samt vægtskema bliver implementeret i de 
nye levegrupper. Vi vil arbejde på at materialerne er opdaterede og klar til målsætningsseminar 2020, 
dette for at sikre den bedst mulige overgang og flytning for borgerne.  

 

Mål (og evt. delmål): At borgerne har et godt helbred, er sunde og er i god trivsel. 

Succeskriterier (den borgerrettede effekt): 

At alle borgere har en individuel spisevurdering og en opdateret spisevejledning, udarbejdet efter 
grundskabelonen.  

Denne del skal 

først afleveres 

sammen med 

Udviklingsplan 

2021 
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- Effekten for borgeren vil være at vi sikrer vidensdeling i forbindelse med flytning, med fokus på 
borgernes sundhed og trivsel.  

Vi skal sikre at nye borgere har en midlertidig spisevejledning fra dag 1, som løbende opdateres 

efterhånden som vi lærer borgeren at kende. Efterfølgende og indenfor 6 måneder skal der i samarbejde 

med ergoterapeut laves en spisevurdering.  

- Effekten for borgeren vil være at sikre en mere ensartet tilgang til den nye borger og dermed 

skabe genkendelighed og trygge rammer. 

At alle borgere har deres egen spisevejledning/”det gode måltid” liggende på deres iPad.  

- Effekten for borgeren vil være en mere kvalificeret og mere ensartet tilgang til borgerne, da det 
filmede er mere forståeligt for personalet. 

At alle borgere vejes minimum en gang hver 3. måned. 

- Effekten for borgeren vil være at eventuelt vægttab/vægtøgning, som kan være tegn på 

mistrivsel, hurtigt opdages og at der bliver handlet på det, samt dokumenteret i EKJ/Bosted 

Alle borgernes højde skal måles og indskrives i vægtskemaet i 2020 

- Effekten for borgeren vil være udarbejdelse af korrekt sundhedsfaglig indsats.  

 

Fremgangsmåde og metode: 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, organiseret under MED, der er tovholder for arbejdet med målet. 

Arbejdsgruppen mødes med fast frekvens og udarbejder oversigtsskema, som skal bruges til at lægge 
data i. 

Løbende opfølgning og dokumentation: 

Arbejdsgruppen udarbejder på deres første møde, en planlægning over arbejdsprocessen, indhold og 
tidsplan, så gruppen sikrer sig at opnå målet.  

Arbejdsgruppen samler løbende op på erfaringer i arbejdet, så disse kan bruges til fælles læring og 
udvikling af arbejdet. 

Arbejdsgruppen fremlægger status på deres arbejde på hvert MED gruppe møde. 

Arbejdsgruppen udarbejder et oversigtsskema, hvori man kan følge arbejdets udvikling.  

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:  

Denne del skal 

først afleveres 

sammen med 

Udviklingsplan 

2021 
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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: Indretning af nye Boliger. 

Velfærdteknologi og KommunikationsGruppen (VKG) har på nuværende tidspunkt erfaring med at bruge 
borgernes IPads som kommunikationsværktøj/formidlingsværktøj. Erfaringerne vil VKG gruppen bruge til 
at finde en metode til at afdække de enkelte borgeres behov og ønsker til indretning i deres nye boliger.  

Mål (og evt. delmål): 

At borgerne ved hjælp af deres iPads formidler deres ønsker og behov for indretning i deres nye boliger. 

Succeskriterier (den borgerrettede effekt): Effekten for borgeren kan være, at de vil føle sig hjemme 
med det samme og at de dermed vil have energi og overskud til at indtage deres nye hjem, og 
fællesarealerne. 

Fremgangsmåde og metode: 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, organiseret under MED, der er tovholder for arbejdet med målet. 

Ved udgangen af januar 2020 skal alle borgernes nuværende boliger være filmet. 

Gruppen har ansvar for at lave film af de enkelte borgeres værelser. Dernæst indkalder de på VKG-camp, 
personaler fra de enkelte teams. Disse kan så hjælpe med at kvalificere den spørgeguide, der skal 
fungere sammen med filmene. Den enkelte borgers oplysninger skal opbevares på Bosted. 

Herefter tages dette med til de enkelte borgeres pårørende/værger så de kan være med til at udfærdige 
den endelige indretning af de kommende boliger. Dette vil bla ske på pårørendemøde i april. 

Løbende opfølgning og dokumentation: 

Arbejdsgruppen udfærdiger et processkema, hvor de undervejs kan krydse af, hvor langt de er nået med 
de enkelte delmål. Eks. At alle værelser er filmet, i januar, at VKG har kvalitetsvurderet materialet, at de 
pårørende er blevet inddraget osv. 
Dette skema bliver sat op, ud fra den tidsramme, der er stillet op i SMARTE-målet. (Målbart). 

Arbejdsgruppen fremlægger status på deres arbejde på hvert MED gruppe møde. 

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? 

Denne del skal 

først afleveres 

sammen med 

Udviklingsplan 

2021 
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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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