
 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 
 

Genoplægget tager afsæt i følgende ønsker til projektets værdiskabelse: 

Organisationens opgaveløsning og kvalitetsudvikling skal tage udgangspunkt i værdi-

skabelsen for borgeren.  

Effekt- og resultatmålingsprojektet skal understøtte dette ønske ved at bidrage med 

værdiskabelse inden for to primære områder: 

1. I det direkte møde mellem borgeren og medarbejderen 

 

Projektet har stærkt fokus på at arbejde målrettet med målsætninger, som bå-

de tager udgangspunkt i borgerens egen motivation og prioriteringer og med-

arbejdernes faglighed.  

Der er fokus på dokumentation og ikke mindst tværfaglig dokumentation af 

mål, arbejdet med målene – både metoder og fremskridt – og evaluering af 

målopfyldelsesgraden.  

Medarbejdere ledes til kritisk refleksion i forhold til egne arbejdsgange og til lø-

bende justering af ambitionsniveauet sammen med den enkelte borger. 

 

2. Indirekte værdi for ”fremtidens borger” som følge af organisatorisk læring 

 

a) Indarbejdelse af data i operationel ledelsesinformation til de deltagende 

områder giver anledning til refleksion over egen praksis. Dette er et sup-

plement til medarbejdere og lederes fornemmelse af hvilke grupper der op-

nås større og mindre grad af succes med.  

Det vil yderligere give anledning til refleksion over tilgangen til ambitionsni-

veauet. 

 

b) Indarbejdelse af data i ledelsesinformationen på taktisk niveau giver mulig-

hed for at følge kr/effekt systematisk, eksempelvist kvartalsvis. Informatio-

nen kan opdeles efter borgergruppers karakteristika (relative tyngde evt. 

opdelt efter VUM-temaer dvs. hverdagsudfordringer). 

Den enkelte institution vil desuden kunne følge (og forbedre) sin egen 

kr/effekt-brøk, hvilket på nogle områder (fx Autismecenter) er et salgsar-

gument til andre kommuner og på andre områder (fx Sundhedscenter, 

A&S) er et salgsargument til andre forvaltninger. 
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Side 2 af 4 

I det følgende gennemgås projektledelsens bemærkninger til sammenhængen mellem 

indholdet af drøftelserne og sagens beslutningspunkter. 

 

Ad 1) Projektet overgår fra pilotfase til drift via første implementeringsbølge 

og italesættes i organisationen som en del af den samlede opgaveløsning.  

 

Projektledelsen bemærker:  

 

Den delvise implementering af og målgruppeafgrænsede undervisning i effekt- og re-

sultatmåling i forhold til tværfaglige, koordinerede rehabiliteringsforløb sammenholdt 

med bred undervisning i konceptet på SoSu-skolens rehabiliteringskurser har affødt en 

del forvirring om projektets betydning for den daglige opgaveløsning i de enkelte fag-

områder. 

 

Der efterlyses klarhed og direkte kobling mellem rehabilitering og effekt- og resultat-

måling samt ledelsesmæssig tydelighed vedrørende prioritering af opgaven.  

Den tætte kobling sikres fremadrettet i styregruppen for rehabilitering, men forudsæt-

ter at projektet forlader pilotfasen for at skabe en større grad af stabilitet. 

I 2015 er der gennemført følgende undervisning i konceptet: 

 

 Grundlæggende undervisning på MVU-rehabiliteringskurser (9 hold, ca. 180 

medarbejdere) 

 Orientering om konceptets eksistens på AMU-rehabiliteringskurser (ca. 378 

medarbejdere) 

 Grundlæggende undervisning af kulturbærere (ca. 60 medarbejdere) 

 Metodisk/teknisk undervisning af ca. 70 superbrugere i alt fra HCS og ACS 

 Metodisk/teknisk undervisning af ca. 40 superbrugere i alt fra alle fagområder, 

heraf ca. 15 terapeuter. 

 Metodisk/teknisk undervisning af ca. 25 visitatorer/sagsbehandlere, heraf 7 su-

perbrugere 

 Løbende opfølgningsundervisning af alle superbrugere, samt opfølgende under-

visning på institutionsbesøg og personalemøder. 

 

Der er dermed bred viden om konceptet, men relativt smal viden om dets anvendelse 

i praksis.  

 

Det smalle fokus på uddannelse af superbrugere skyldes hovedsageligt projektets pi-

lotstatus, som medfører, at arbejdsgange, metoder og teknikken i it-systemet kan 

ændres undervejs. Det har derfor ikke været hensigtsmæssigt at uddanne en bred 

skare af medarbejdere i detaljerne.  

 

Desuden blev det vurderet, at der oftest ville være en undervist terapeut blandt de 

deltagende udførere i rehabiliteringsforløb, som dermed ville kunne sidemandsoplære 

de øvrige deltagere. 

 

Ad 2) Scoringsmetodikken for alle borgere justeres, så der indføres grovsco-

ring over kategorierne 0, 1, 2, 3, 3.5 og 4 og finscoringskategorierne reduce-

res fra de nuværende 13 til 9 – dvs. 0, 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4. 

 



 

 

 

 

 
 

Side 3 af 4 

Både det gamle og foreslåede nye scoringsskema fremgår af bilag 2.  

 

Projektledelsen bemærker: 

 

Finscoring af funktion og mestring bidrager med viden om borgerens progression og 

kan sammenholdes med økonomiske analyser af visiterede pakker og viden om 

målopnåelsesgraden.  

 

De fleste bekymringer vedr. scoringsmetodikken omhandler kompleksiteten og sand-

synligheden for at opnå ensartethed i scoringen af de meget fine nuancer mellem ka-

tegorierne på tværs af medarbejdere. Denne kompleksitet reduceres ved at operere 

med færre kategorier.  

 

Yderligere er der fortsat uenighed om relevansen af finscoring på alle områder. Nogle 

borgergrupper tager større spring og kan derfor opfange effekt med en grovere sco-

ring, mens andre bevæger sig i meget små ryk over lang tid og derfor er der brug for 

at følge udviklingen med mere finmaskede scorer.  

 

Sidstnævnte borgergruppe har oftest tilknytning til forvaltningens indsatser gennem 

længere tid, hvorfor viden om borgeren på et finere niveau også må forventes. Viden 

om borgere i kortere forløb forventes omvendt ikke at være så dyb.   

 

De reviderede scoringskategorier skaber derfor muligheden for at anvende differentie-

ret scoring alt efter område. Der lægges op til at ændre grundscoren for samtlige bor-

gere – dvs. generelt i VUM – for at undgå, at den samme medarbejder skal operere 

med tre forskellige scoringssystemer(i tilfældet, grov, mellem, fin).  

 

Idet den reviderede grovscoring ”kun” indfører en opdeling af den brede kategori 3, 

må det forventes at være relativt uproblematisk at implementere i fuld skala. Ændrin-

gen kræver dog, at der udarbejdes nye vejledende tekster til scorerne i samarbejde 

med V&R. Dette vil indgå som et naturligt led i den videre undervisning i og ensret-

ning af scoringspraksis i V&R. 

 

Ad 3) Effekt- og Resultatmåling implementeres i 2016 i forskellig grad efter 

følgende model: 

 Effekt- og resultatmåling - med finscoring 

o Hjernecenter Syd 

o Autismecenter Syd 

 Effekt- og resultatmåling – med revideret grovscoring 

o Rehabiliteringsforløb i eget hjem (uanset bevillingsgrundlag/forløbstype) 

o SRC Døgnrehabilitering 

o Bo & Aktivitet 

o Socialpsykiatrien 

 Resultatmåling 

o Plejecentrene 

 

Projektledelsen bemærker:  

Denne opdeling af målgrupperne giver mulighed for at indsamle både effekt- og resul-

tatmålingsdata for en stor del af borgere med tilknytning til forvaltningen.  



 

 

 

 

 
 

Side 4 af 4 

Yderligere giver opdelingen i målgrupper med hhv. fin- og ny grovscoring mulighed for 

at undersøge, hvorvidt der er behov for at introducere finscoring på flere områder ef-

terfølgende på et veloplyst grundlag. Kan der opfanges effekt inden for eksempelvis 

Socialpsykiatrien alene ved brug af den nye grovscoring? 

 

Målgruppen begrænser sig til ambitionsniveauet for udbredelsen af konceptet i 2016. 

Efterfølgende faser kan have en større målgruppe og anderledes sammensætning alt 

efter behovsvurdering i fremtiden. 

Der forventes ikke efterfølgende indførsel af effektmåling med inddragelse af V&R for 

plejecentre. 

 


