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Vejledning 

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

2020-21.  

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. 
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Mål 1 – Høj faglighed bringer beboeren i sikre og trygge hænder  

 

Mål  
1. Ingen UTH på medicin der kræver lægekontakt. Alle beboere får korrekt 

medicin, i korrekt dosis på korrekt tidspunkt   
2. Ingen beboere med tryksår 
3. Alle journaler er opdaterede 31.12.2020  
4. Alle magtanvendelser registreres og anvendes systematisk til læring. 

Personcentreret omsorg (PCO) samt Low Arousal (LA) anvendes 
kontinuerligt i plejen og omsorgen til beboere med kognitive 
problemstillinger 

5. Alle uddannede medarbejdere har relevante kompetencebeviser på B-
niveau indenfor 4 måneder efter ansættelse. Alle uuddannede 
medarbejdere har relevante kompetencebeviser på C-niveau indenfor 1 
måned. 

6. Løbende forbedring eller fastholdelse af scoring fra kommunale tilsyn, samt 
tilsyn fra styrelsen for patientsikkerhed. 
 

Tidshorisont Januar 2020 – december 2021 

Relation til 
strategikort 

Her beskrives hvilket fokusområde eller hvilke forudsætninger fra strategikortet, 
målet relaterer sig til 
 
Høj faglig kvalitet for borgeren i det nære sundhedsvæsen  

- Vi kender kvaliteten af vores indsatser og sikrer patientsikkerheden.  
- Vi sikrer tid til fagligheden og faglighed til tiden.  
- Vi bidrager til at skabe sammenhæng i indsatserne på tværs af enheder, 

sektorer, centre, foreninger, frivillige mv.  
- Vi er på forkant med hvilke kompetencer, der er nødvendige i den 

fortsatte udvikling af det nære sundhedsvæsen.  
 
Kompetencer matcher opgaver 

- Vi sørger for, at vi er klædt på med de rette kompetencer til opgaverne.  
- Vi prioriterer faglig ledelse og faglig udvikling i hverdagen. 
- Vi skaber rum til, at nye kompetencer kan udvikles og fastholdes – det 

skal være let at vide mere.  
- Vi udfolder vores faglige og menneskelige potentiale.  
- Vi kender vores rammer og muligheder, så vi sammen med borgeren kan 

bruge vores faglighed til at tilrettelægge indsatser med udgangspunkt i 
borgerens mål.  
 

Sammen med borgeren om en meningsfuld hverdag 
- Vi har respekt for, hvad borgerne finder meningsfuldt i deres hverdag. 
- Vi sætter mål og følger op sammen med borgeren og pårørende.  
- Vi arbejder forebyggende og rehabiliterende og hjælper, når der er 

behov. 
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Indsats(er) Her listes i overskriftsform de indsatser, der sættes i værk for at nå målet (tænk 
hele vejen rundt fra ledelse, organisering, kompetencer, kommunikation både 
internt og eksternt, inddragelse af borgere/pårørende etc.)  
 
1. Etablering af kvalitetsforum på Falkenberg herunder udarbejde 

kommissorium og driverdiagram. 
2. Etablering af beboerkonferencer med tværfaglig deltagelse. 
3. ”I sikre hænder” er fuldt implementeret på hele Falkenberg mht. medicin 

inden udgangen af december 2020.  
4. Udarbejde plan for implementering af tryksårspakken inden udgangen af 

2021. 
5. Kompetenceudvikling på dokumentation gennemføres i 2020.  
6. PCO og LA er integreret i undervisning i Demens (Kompetencebevis). Alle 

nuværende og nye medarbejdere skal gennemføre undervisningen i 2021. 
7. Alt undervisningsmateriale i forhold til kompetencebeviser inden for 

dokumentation, medicin, demens og forflytning er opdaterede inden 
udgangen af 2020. 

8. Teamledere sikrer, at introduktion til nye medarbejderes samt 
kompetenceudvikling/beviser opnås rettidigt. 

 

  

Samarbejdsrelation Her bekrives evt. hvilke samarbejdsrelationer, der er relevante for målopfyldelsen 
Kvalitets, almen praksis, KLU, relevante centre, borgere og pårørende  
 

1. Det overordnede kvalitetsråd i SO 
2. Plejehjemslæger/eksterne fysioterapeuter/Geronto psykiatri/VISO mv 
3. Kvalitetskonsulent i SO 
4. Do. 
5. Nexus - Systemadministratorer  
6. Konsulent i SO 

Vurdering af 
målopfyldelse 
(Måling) 

Her beskrives, hvordan I vil vurdere, hvorvidt I har nået målet   
 
På møder i Falkenbergs kvalitetsforum evalueres/vurderes mhp systematisk 
læring på tværs af enhederne 

 UTH – antal og alvorlighedsgrad 

 Tryksår – antal og alvorlighedsgrad 

 Magtanvendelse – antal og alvorlighedsgrad 

 Gennemgang af journalaudit/registrering af opdaterede journaler i 
forbindelse med undervisning i dokumentation 

 Anbefalinger efter tilsyn 

 Tilbagemelding fra kompetenceansvarlig 
 

Tovholder (leder) Jeannet Winther og Hanne Fisker 
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Mål 2 – Fællesskaber og relationer for beboerne  

Mål 1. Øge antal frivillige med 20 %. 
2. Øge antal arrangementer hvor frivillige er primus motor med 100 %.  
3. Etablere samarbejde med minimum 10 % af de pårørende mhp frivillig 

indsats i Boligdelens enheder. 
4. Øge samarbejdet med børnehaver og skoler i forhold til faste 

arrangementer med 20 %.  
5. 90 % af beboerne oplever, at frokost- og middagsmåltider er hyggelige og 

fremmer det sociale fælleskab. 
6. Øge antal gruppearrangementer/træning på tværs af huset med 20 %. 
 

Tidshorisont Januar 2020 – december 2021 
 

Relation til 
strategikort 

Her beskrives hvilket fokusområde eller hvilke forudsætning fra strategikortet 
målet relaterer sig til 

 
1. Borgerens mentale sundhed styrkes gennem fællesskaber og relationer  

- Vi understøtter, at borgerne kan inkluderes i fællesskaberne i 
civilsamfundet. 

- Vi skaber fællesskaber i vores indsatser med udgangspunkt i borgerens 
situation. 

- Vi tænker mental sundhed ind i det sundhedsfremmende arbejde.  

 

Indsats(er) Her listes i overskriftsform de indsatser der sættes i værk for at nå målet 
 
1. Fastlægge rammen for frivillighedsarbejdet på plejehjemmet herunder 

rekruttering, velkomstmateriale og ”pleje” af frivillige. 
2. Afdække nuværende arrangementer hvor frivillige indgår, og via 

brugerinddragelse afdække ønsker til fremtidige arrangementer samt 
”uddanne” frivillige i selvstændigt at forestå disse. 

3. Idegenerere via inddragelse af beboerne og deres pårørende i forhold til 
hvor, hvordan, hvornår samt hvad. Efterfølgende beskrive muligheder i et 
idekatalog. 

4. Afdække nuværende arrangementer samt idegenerere i samarbejde med 
børnehaver og skoler i forhold til hvor, hvordan, hvornår samt hvad. 

5. Implementere rammen for det sociale, hyggelige måltid. 
6. Afdække nuværende arrangementer samt idegenerere i samarbejde 

beboere og medarbejdere i forhold til hvor, hvordan, hvornår samt hvad. 
 

Samarbejdsrelation Her bekrives evt. hvilke samarbejdsrelationer der er relevante for målopfyldelsen 
 
1. Frivillige 
2. Beboerne og pårørende,  
3. Børnehaver og skoler 
4. Medarbejdere 
 

Vurdering af 
målopfyldelse 
(Måling) 

Her beskrives hvordan I vil vurdere, hvorvidt I har nået målet.   
 
Måle at den ønskede procentsats er opnået 
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Tovholder 
(områdeleder) 

Marianne Rasmussen 
Camilla Kloster Heinholt 
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Mål 3 – Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere 

Mål  
1. Øge eller som minimum fastholde antal borgere i virksomhedspraktik samt 

uuddannede medarbejdere der optages på en SOSU uddannelse.  
2. Ingen medarbejdere ophører i deres stilling grundet mistrivsel. 
3. Antal dage med korttidsfravær falder med 10 % og arbejdsrelateret 

langtidsfravær falder med 30 %. 
4. Resultater fra trivselsundersøgelsen i 2018 forbedres eller som minimum 

fastholdes. 
5. 90% af nyansatte medarbejdere vurderer, efter de har gennemgået 

introduktionsprogram, at det har styrket dem i forhold til løsning af 
kerneopgaven. 

6. Max 10 % uuddannede medarbejdere i vikariater ved udgangen af 2020 og 
0 % er uuddannede inden udgangen af 2021. 

 

Tidshorisont Januar 2020 – december 2021 

Relation til 
strategikort 

Her beskrives hvilket fokusområde eller hvilke forudsætning fra strategikortet 
målet relaterer sig til 

 
Attraktive uddannelses- og arbejdsmiljøer 

- Vi brander vores arbejdsplads, uddannelsesmuligheder og karriereveje og 
rokerer gerne på tværs af enheder. 

- Vi tiltrækker og tager godt imod nye medarbejdere og har et struktureret 
introduktionsforløb. 

- Vi bidrager til et godt arbejdsfællesskab og udbygger relationer på tværs.  

 

Indsats(er) Her listes i overskriftsform de indsatser der sættes i værk for at nå målet 
 
1. Fastholde/udbygge det gode samarbejde med Jobcenteret i forhold til 

borgere i virksomhedspraktik, og Uddannelsesteamet i forhold til 
uuddannede medarbejdere, der ønsker en sosu uddannelse. 

2. Sikre at der er medarbejdere til vejledning og oplæring.  
3. Afdække og handle på årsager til mistrivsel. 
4. Afdække henholdsvis korttids- og langtidsfravær samt implementere 

igangværende indsatser herunder ”Rask og Glad” og ”Nærværprojektet”. 
5. Fortsætte arbejdet med handleplaner udarbejdet i forhold til seneste 

trivselsundersøgelse. 
6. Opdatere materiale som teamlederne anvender til introduktion af nye 

medarbejdere for at ensrette oplæring med udgangspunkt i forhold til 
mission, vision og værdier. Introduktionen skal foregå ud fra 
medarbejderens kompetencer og gab. 

7. ”Headhunte” og ansætte nyuddannede SOSU medarbejdere via et godt 
planlagt, gennemført og oplevet praktik-/elevforløb. Dertil handle hurtigt og 
effektivt på alle ansøgninger både opslåede og uopfordrede fra SOSU 
uddannede ansøgere. 

 

Samarbejdsrelation Her bekrives evt. hvilke samarbejdsrelationer der er relevante for målopfyldelsen 
1. Jobcenteret og uddannelsesteamet 
2. Arbejdsmiljøgruppen 
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3. Do. 
4. Do. 
5. Ledere og medarbejdere 
6. Teamledere i Boligdelen samt medarbejderne herunder i særlig grad 

praktikvejlederne. 
 

Vurdering af 
målopfyldelse 
(Måling) 

Her beskrives hvordan I vil vurdere, hvorvidt I har nået målet.   
 
1. Dataindsamling 
2. Do. 
3. Do.  
4. Do. 
5. Spørgeskema 
6. Dataindsamling 
 
 
 

Tovholder 
(områdeleder) 

Camilla Kloster Heinholt 
Helle Lund 
 

 

 


