
Dokumentation og
evaluering af Jeres ydelser

Velkommen til 
webinaret



Prissætning 

Kontrakter

GDPR

Positionering

Dokumentation / evaluering (dagen  i dag)

Riedl&Co – fokusområder for private 
virksomheder på socialområdet



Hvem er vi?



Dagsorden

• Hvorfor arbejde med dokumentation og evaluering?

• Hvad giver det mening at dokumentere? 

• Forudsætninger for at kunne gennemføre 
dokumentation- og progressionsmålinger?

• Hvordan kan I sikre at Jeres dokumentation bliver 
anvendt?

• Spørgsmål og kommentarer



Hvorfor arbejde med dokumentation og evaluering?

• UDADTIL: Afgørende for at I som leverandører kan vise kommunen i hvor høj 

grad I lykkedes indenfor forskellige typer af indsatser.

• INDADTIL: Et vigtigt grundlag for Jer, når der skal træffes strategiske 

beslutninger om, hvilke indsatser I fremadrettet skal tilbyde og hvilke 

kompetencer det vil kræve at løse opgaverne blandt medarbejderne.

• Systematisk inddragelse af borgerens vurdering af egen trivsel og justering af 

indsatsen på baggrund af denne, har afgørende betydning for effekten af 

indsatsen i sidste ende



Hvad skal 

dokumenteres?



De første skridt…

1. Beskrivelse af Jeres indsatser
▪ Indsatstyper/paragraffer, målgrupper, 

metoder/tilgange…
2. Overblik

▪ Hvor mange sager har I indenfor forskellige 
indsatstyper? Hvor mange timer leveres der i alt?

▪ Hvor lang tid varer indsatserne?
▪ Før- og eftermålinger af kompetencer eller adfærd hos 

borgeren
▪ Årsag til afslutning?

→ ”Skrivebordsevalueringer”



Indikationer på om behandlingen har effekt

• Tidlig borgeroplevet forandring

• Borgerens opfattelse af alliancen/relationen mellem 
borger og den fagprofessionelle

• Justering af indsatsen ud fra systematisk, løbende 
feedback fra borgeren

Bargmann, S. (2017): Feedback Informed Treatment. En grundbog.

Norcross, J. C. (red.) (2011): Psychotherapy relationships that work: evidence
based responsiveness (2nd edition). 



Faktorer der har lille eller ingen betydning for effekten

• Alder, køn, antal års erfaring, fag, 
uddannelsesgrad, type af faglig træning, 
autorisation, teoretisk orientering, mængde 
af supervision eller egenterapi og brug af 
evidensbaserede metoder…

Bargmann, S. (2017): Feedback Informed Treatment. En grundbog.

Norcross, J. C. (red.) (2011): Psychotherapy relationships that work: evidence based
responsiveness (2nd edition). 

Baldwin, Wampold & Imel (2007): Untangling the Alliance-Outcomes Correlation: Exploring the 
Relative Importance of Therapist and Patient Variability in the Alliance. Journal of Consulting and 
Clinical Psychology, 75 (6), 842-852.



Progressionsmålinger 
– hvorfor? Og hvordan 
kommer man i gang?



Progressionsmålinger – hvorfor?

• Giver et billede af borgerens 
udvikling/funktionsniveau over tid

• Sikrer at der sker justeringer ved behov og ikke 
først når der er lovpligtig opfølgning eller 
indsatsen er planlagt til at afslutte

• Sikrer systematisk inddragelse af borgeren og 
engagement i indsatsen



Progressionsmålinger: hvordan kommer man i gang?

• Afprøv tiltag i mindre skala 
• Tilpas ud fra afprøvningerne og bliv 

klogere!

Socialstyrelsen (2020): ”Håndbog i lovende praksis”



Forskellige niveauer i anvendelsen af data

Socialstyrelsen (2020): Håndbog i lovende praksis

Medarbejder fra Jammerbugt Kommune: 

”Det at vi fik en psykologfaglig ekspert ud og 

fortælle os, hvordan vi skal læse de her ting 

… Det knækkede koden for mig. Der gav 

det mening, for så kunne man gå ind og se, 

hvilke punkter forældrene ikke 

mentaliserede på. Og så blev det 

handleanvisende. Der blev det andet end 

statistik.”



Hvordan kan I sikre, at Jeres 
dokumentation bliver anvendt?

• Hvad er afgørende for jer at måle på?

• Hvordan skal dokumentationen indsamles? 

• Hvem skal indsamle den? 

• Hvornår skal det gøres – og gentages? 

• Hvordan skal resultaterne formidles – og til 

hvem? (implementering i statusbeskrivelser + i 

dialog med kommuner/forhandlere)

• Hvilken form for IT-understøttelse er mulig?

Socialstyrelsen (2020): ”Håndbog i lovende praksis”



Hvordan kommer man i gang?
Dokumentation 

”skrivebordsevalueringer”

Progressionsmålinger

Formål - Overblik over indsatser på aggregeret 

niveau 

- Udadtil og indadtil 

- Løbende overblik over borgerens 

funktionsniveau 

- Systematisk inddragelse af 

borgeren

- Kvalificering af indsatsen

Vigtige 

overvejelser

- Hvilke indsatstyper findes der? Hvordan er 

de beskrevet?

- Hvor mange indsatser leveres der indenfor 

de forskellige indsatstyper? (Paragraffer, 

forskellige målgrupper eller lign?)

- Længden på indsatser

- Årsag til afslutning 

- Før- og eftermåling af relevante indikatorer

- Hvad findes der er redskaber som 

er relevante for målgruppen? (IT-

understøttelse + visualisering af 

data i de enkelte forløb og på 

aggregeret niveau)

- Præsentation overfor borgeren 

- Løbende træning af medarbejdere 

/ressourcer til implementering

Afgørende på 

tværs

Systematik for opfølgning på og formidling af målinger – både i de enkelte indsatser 

og til sparring til medarbejdere



• At positiv anvendelse af dokumentation og evaluering kræver 
løbende opfølgning og opmærksomhed, så I skal prioritere i hvor 
meget I måler på! 

• At dokumentation og progressionsmålinger er en måde at kvalificere 
Jeres indsatser og samtidig øge sandsynligheden for at I bliver valgt 
til af kommunerne

Husk…



NYT LEVERANDØRNETVÆRK 

for leverandører på socialområdet

Leverer du/I sociale ydelser til landets kommuner, så får I nu mulighed for at mødes - Formålet med netværket er både en øget mulighed for 

erfaringsudveksling og faglige inputs. Vi vil tage et aktuelt tema op ved hvert arrangement, som afholdes 4 gange årligt. Indholdet vil I som 

deltagere i høj grad få medindflydelse på. Alle leverandører af forebyggende, dag-/døgn-foranstaltninger for både voksne, børn og unge er 

meget velkomne!

Vi mødes første gang:

TORSDAG D. 28. APRIL kl. 1300-1530
Havnegade 32, 5000 Odense C

Dagens tema: Prissætning og Kapacitetsstyring
Der vil i dagens anledning blive serveret kaffe/te/sodavand og fynsk brunsvigerkagemand

Mulige kommende temaer:

Kontrakter, GDPR, dokumentation og progressionsmåling samt meget mere…

Tilmelding senest d. 25. APRIL på

info@riedlco.dk

Vi glæder os til at se Jer

mailto:info@riedlco.dk




www.riedlco.dk


