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Vejledning 

Dette er en kort vejledning i brugen af skabelonen til formulering af de strategiske målaftaler for perioden 

2017-18.  

Format 
Skabelonen er lavet i Word og derfor er det Words funktioner og faciliteter der anvendes i den.  

 

Antal mål 
Det er op til den enkelte centerchef og den relevante referencedirektør at finde frem til det passende antal 

mål for det enkelte center under hensyntagen til overskuelighed og behov for overblik. Det er besluttet ikke 

at fastsætte et maksimum for antal mål. Hvis der er brug for flere mål end der er lavet i skabelonen bruges 

kopier og indsæt funktioner. 

 

Målenes karakter 
Målene som opstilles kan både være meget specifikke og målbare, men også være blødere formuleret 

eksempelvis som hensigter. Det vigtigste er, at det er udtryk for en tilstand, som I vil opnå gennem 

bestemte indsatser i den periode I afsætter til at opnå jeres mål.  

Tidshorisont 
Det er den periode, hvori jeres indsatser løber og som samtidig er udtryk for en deadline for, hvornår jeres 

mål bør være opnået. 

Målenes relation til visionsmålene og/eller strategikortene 
De mål I formulerer, relateres enten direkte til visionsmålene eller til et eller flere af jeres fokusområder og 

forudsætninger på strategikortene. 

Indsatser 
Indsatser er de tiltag og aktiviteter som gennemføres for at opnå det mål I opstiller. I skal opstille jeres 

indsatser i punktform. Pas på ikke at gøre det for detaljeret. 

Samarbejdsrelationer 
Med samarbejdsrelationer menes både andre centre og enheder i kommunen og eksterne partnere i og 

udenfor kommunen. 

Vurdering af målopfyldelse 
Det er de tiltag I vil gøre for at finde ud af, hvorvidt I har nået de mål I har opstillet. 

Tovholder 
Det er den person med personaleansvar i jeres center, der er ansvarlig for de tiltag, som iværksættes for at 

opnå jeres mål. 

Hjælp 
Hvis I har behov for hjælpe i forbindelse med anvendelsen af skabelonen kan I kontakte Jan Gudnitz på 

25312948 eller Tine Hansen på 29424463. 
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Mål 1 – Kvalitet i kerneopgaven - Demens 

Mål Projektet skal sikre at Plejehjemmet Falkenberg implementerer og fastholder 
politisk besluttede fokusområder og ny viden på demensområdet. 
 
Delmål - de 5 spor i den nationale demenshandlingsplan 

 Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling 

 Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering 

 Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens  

 Demensvenlige samfund og boliger 

 Øget videns og kompetenceniveau 
 
Se uddybning i projektbeskrivelsen på FalkeKilden. 

Tidshorisont Januar 2017 – december 2018 

Relation til 
strategikort 

Organisation - Sundhed og livskvalitet er grundlæggende i alt det, vi gør 
 
Forudsætning – Vi sætter de rette kompetencer i spil og Vi afleverer godt til 
hinanden 
 

Indsats(er)  Sansescreening – udarbejde materiale – screene – videndeling i Huset 

 Pjece om livshistorie tilrettes 

 Støtte og rådgivning til pårørende 

 Wayfinding – anvende puljemidler 

 Sanserum implementeres 

 Kørekort færdiggøres på C, B og A-niveau 
 
Indsatserne udbygges løbende i projektperioden. 

Samarbejdsrelation SO 

Vurdering af 
målopfyldelse 
(Måling) 

Målet er nået hvis 

 Sansescreening – alle beboere er sansescreenet 

 Redskaber fra Charlotte Voetmann anvendes dagligt 

 Sanserummet anvendes minimum én gang dagligt til gavn for beboerne 

 Forbruget af antipsykotisk medicin er gennemgået og nedbragt  

 Kørekort/værktøjer til pårørende er udarbejdet 

 Wayfinding – de planlagte tiltag er gennemført 

 Kompetenceudvikling via kørekort sker ud fra opdateret materiale 

Tovholder 
(områdeleder) 

Marianne Rasmussen 
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Mål 2 – Kvalitet i kerneopgaven – Falkenberg i det nære sundhedsvæsen 

Mål Projektet skal sikre at Plejehjemmet Falkenberg implementerer og fastholder nye 
krav til sundhedsfaglige indsatser. 
 
Delmål 

 Implementering af fremtidige krav til sundhedsfaglighed 

 Implementere sundhedsfagligt kørekort 

 Kvalitetssikre nuværende kompetenceudviklingsmateriale 
 

Se uddybning i projektbeskrivelsen på FalkeKilden. 

Tidshorisont Januar 2017 – December 2017 

Relation til 
strategikort 

Organisation – Vi er det nære sundhedsvæsen 
 
Forudsætning – Vi sætter de rette kompetencer i spil og  vi har tydelige mål og 
måler effekt 

Indsats(er)  Organisere arbejdsgrupper i samarbejde med SO-konsulenter mhp. 
implementering af DÆMP, Fælles sprog III, kom godt hjem, UTH 
samlerapportering, Journalaudit, egenkontrol, plejehjemslæger 

 Tidlig opsporing, patientsikkerhed 

 Udarbejde sundhedsfagligt kørekort - Falkenbergmodellen 

 Gennemgå nuværende materiale 
 

Indsatser udbygges løbende i projektperioden  

Samarbejdsrelation SO 

Vurdering af 
målopfyldelse 
(Måling) 

Målet er nået hvis 

 Indsatser under DÆMP er gennemført 

 Falkenberg har fået tilknyttet plejehjemslæger 

 Overordnede redskaber/metoder i forhold til tidlig opsporing og i sikre 
hænder anvendes kontinuerligt 

 Sundhedsfagligt kørekort på C, B og A-niveau er udarbejdet og igangsat 

 Alle nuværende kørekort/undervisningsmateriale er opdateret 

Tovholder 
(områdeleder) 

Lis Røpke 
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Mål 3 – Kvalitet i kerneopgaven – Måltider er mere end mad 

Mål Projektet skal sikre en fælles reference/udgangspunkt omkring ernæring og 
kulturen under måltidet.  
 
Delmål 

 Inden 1. marts 2017 har vi kortlagt Falkenbergs 72 beboeres BMI og 

særlige ernæringsbehov. 

 Udarbejdelse af vejledning og instruks for samarbejde med køkkenet 

omkring ernæring til strategimøde i september 2017.  

 Afdækning af beboernes ønsker og behov i forhold til kulturen ved 

måltidet via arbejdsgruppe inden 1. marts 2017.  

 Ernæringskørekort på C- og B-niveau skal være udarbejdet ved udgangen 

af 2017 så undervisning kan ske primo 2018.  

 

Se uddybning i projektbeskrivelsen på FalkeKilden. 

Tidshorisont Januar 2017 – december 2018 

Relation til 
strategikort 

Organisation – Sundhed og livskvalitet er grundlæggende i alt det, vi gør 
 
Forudsætning – Vi sætter de rette kompetencer i spil og vi har tydelige mål og 
måler effekt 
 

Indsats(er)  Kortlægning af Falkenbergs 72 beboeres BMI og særlige ernæringsbehov. 

 Udarbejdelse af vejledning og instruks for samarbejde mellem køkkenet og 
Boligdelen omkring ernæring  

 Afdækning af beboernes ønsker og behov til kulturen ved måltidet via 
arbejdsgruppe inden 1. marts 2017.  

 Udarbejde ernæringskørekort på C- og B-niveau samt gennemføre 
undervisning  
 

Indsatser udbygges løbende under projektperioden 

Samarbejdsrelation SO 

Vurdering af 
målopfyldelse 
(Måling) 

Målet er nået hvis 

 Kortlægning af beboernes BMI gennemføres kontinuerligt 

 Vejledning og instrukser er udarbejdet 

 Beboerønsker er inddraget og implementeret 

 Ernæringskørekort på C, B og A-niveau er udarbejdet og igangsat 

Tovholder 
(områdeleder) 

Helle Lund 

 

 

 


