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Læring og 

refleksion
Vi ønskede at få en 

mere ensartet måde 
at dokumentere på, og 
derudover også sikre, at vi 
faktisk arbejder hen imod 

de samme mål. Vi oplevede ofte, at vi og 
medarbejderne tolkede og prioriterede 
målene i borgernes handleplaner/
udviklingsplaner meget forskelligt. 
Derfor var der behov for, at vi og resten 
af personalegruppen blev fagligt styrket 
og at alle tog ejerskab i arbejdet med 
resultatdokumentation” forklarer 
Langholts leder Nina Hansen.

Derfor hyrede Langholt LOS til at 
varetage et lille lokalt udviklingsprojekt 
med det formål, at skabe en dokumenta
tionsform alle Langholts medarbejdere 
kunne tage del i. For at kunne lykkes 
var det vigtigt, at resultatdokumenta
tionen kunne integreres i det daglige 
pædagogiske arbejde, og at dokumenta
tionsarbejdet på daværende tidspunkt 
og fremadrettet giver mening for hele 
medarbejdergruppen (Hansen 2009). 
For at skabe denne mening fokuserede 

projektet på, at den faglige indsats og 
dokumentationen deraf bygges op efter 
tre refleksioner, der med fordel kan gives 
videre til andre, der ønsker at blive bedre 
til at arbejde resultatorienteret.

Tre gode refleksioner til at skabe en 
fælles faglig indsats og god resultat-
dokumentation  
•  Hvordan skaber vi et fælles sprog om 

vores faglige tilgang og om det at arbejde 
resultatorienteret?

•  Hvordan sikrer vi, at vores dokumenta
tion er i tråd med stedets pædagogik? 

•  Hvordan sørger vi for, at vi har en syste
matisk og realistisk dokumentations
praksis? 

Hvordan skaber vi et fælles sprog 
om vores faglige tilgang og om det 
at arbejde resultatorienteret?
Langholt oplevede, at selvom alle medar
bejdere havde godt styr på den overord
nede faglige tilgang, så var det vanskeligt 
at formulere tilgangen klart og tydeligt, 
når den skulle sammenholdes med det 

man gør i den pædagogiske dagligdag. ”Vi 
kunne jo forklare, hvordan vi arbejdede i 
det daglige, hvordan det havde en pæda
gogisk tanke og også, at det virker, men 
det var svært at få alles måder at arbejde 
på ind i en fælles og samlet forståelse” 
forklarer Nina Hansen. Det var nogle 
gange vanskeligt at vurdere, hvad der lå 
indenfor og udenfor Langholts faglige 
tilgang. Derfor var første skridt at samle 
ledelsens og medarbejdernes beskrivelser 
af det daglige pædagogiske arbejde og 
sammenholde det med Langholts faglige 
og pædagogiske tilgang. Igennem en fæl
les workshop udmøntede disse tanker sig 
i en overordnet pædagogisk udviklings
profil, der beskriver, hvordan Langholts 
faglige tilgang konkret forventes at skabe 
udvikling for de borgere, der bor på og 
visiteres til Langholt.

Hvordan sikrer vi, at dokumentatio-
nen er i tråd med stedets pædagogik? 
En ting er at få skabt et fælles sprog, men 
en anden ting er at få sammenhæng mel
lem de lidt løsere værdier/tilgange, det 

På Langholt har de arbejdet målrettet med resultat-
dokumentation i mange år, men selvom Langholt har arbejdet 
godt med resultatdokumentation, ønskede personalet og 
ledelsen at få en mere fælles og klar forståelse for, hvorfor og 
hvordan, man skal resultatdokumentere. I denne artikel kan du 
læse om Langholts erfaringer med at skabe en faglig indsats 
hele medarbejdergruppen tager ejerskab i, og hvordan det er 
med til at styrke en god dokumentationspraksis.   
AF MARTIN MADSEN, PROJEKTLEDER, LOS 

Resultatdokumentation
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konkrete arbejde der udføres i dagligda
gen og dokumentationen af det. Hur
tigt kan dagen blive en rutine, hvor det 
handler om at få dagen til at fungere, og 
i mindre grad har man de pædagogiske 
målsætninger for øje. Både medarbej
derne og ledelsen på Langholt var meget 
interesseret i ikke at falde i rutinefælden 
og sikre, at der arbejdes for borgerens ud
vikling og trivsel til enhver tid. Konkret 
løste vi (Langholt og LOS) denne udfor
dring ved at reflektere over, hvilke daglige 
indsatser Langholt leverer, og hvad der er 
den pædagogiske kerneopgave for medar
bejderne i udførelsen af disse indsatser. 
Det udmøntede sig i seks brede indsats
beskrivelser, der tager udgangspunkt i 
Langholts pædagogiske udviklingsprofil, 

der omfavner de centrale dele af Lang
holts pædagogiske udviklingsarbejde.  I 
hver indsats er der beskrevet; 
•  hvad indsatsen går ud på, 
•  hvilke aktiviteter eller handlinger bor

gerne kan foretage sig under indsatsen, 
•  hvad de pædagogiske mål, der er forbun

det med indsatsen er og 
•  hvad medarbejdernes rolle er i den givne 

indsats. 
Igennem denne workshoprefleksion 

blev alle medarbejdere mere bevidste om, 
hvad formålet med de daglige aktiviteter 
er, og hvordan de kan og skal støtte op 
om borgernes udvikling. Endvidere blev 
indsatserne samlet i et indsatskatalog alle 
medarbejdere har adgang til. På denne 
måde kan nye (og gamle) medarbejdere 
hurtigt sætte sig ind i Langholts pæda
gogiske tilgang, og hvordan den udføres i 
praksis.  

Hvordan sørger vi for, at vi har en 
systematisk og realistisk dokumen-
tationspraksis?
 Med ovenstående udviklingsprofil 

og indsatskatalog på plads, begyndte 
Langholt at have et fælles sprog om deres 
arbejde generelt men også om, hvordan 
de skulle arbejde resultatorienteret. 
Langholts ledelse og medarbejdere var i 
stor udstrækning enige om vigtigheden af 
at kunne dokumentere deres indsats, men 
der opstod lidt uenighed om, hvordan og 
hvor meget dokumentationen skulle fylde 
i hverdagen. En udfordring som mange 
sikkert kan nikke genkendende til. Ved 
at præsentere forskellige resultatdoku
mentationsmodeller, hvor man arbejder 
med at skabe valide målinger samtidigt 
med, at man også reducerer noget af det 
skriftlige arbejde, lykkedes det Langholt 
at udvikle en model der bl.a. er baseret 
på medarbejdernes oplevelse af borge
rens belastningsgrad. Langholts model 
er inspireret af flere andre modeller, der 
opererer på lignende facon (OK Cente
rets Enghavens model, R.U.N., Foran
dringskompasset).    

”Vi samles i teams en gang hver 
sjette måned og så giver vi alle vores 
personlige vurderinger af borgerens 

BOTILBUDET
LANGHOLT

Langholt er et hyggeligt 
botilbud, der ligger i landlige 
omgivelser på Falster. 
Langholt tilbyder langvarigt 
ophold for mennesker med 
nedsat funktionsevne og 
udviklingsforstyrrelser, som ofte 
har en problemskabende adfærd 
(§107, §103, §66 og STU).
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belastningsgrad i forhold til de punkter, 
der beskrevet i udviklingsplanen. Det 
betyder, at hver medarbejder giver en 
score, og så tager vi så gennemsnittet af 
alles scorer, og det udgør vores dokumen
tation.” Fortæller Nina Hansen.

Styrkerne ved denne model er, at hele 
medarbejdergruppen kan inddrages i 
resultatdokumentationen, ingen obser
vationer går tabt, dokumentationen er et 
retvisende billede af alle medarbejdernes 
samlede syn på borgerens udvikling og 
dokumentationen sker ikke kun på bag
grund af vurderinger, der er fortaget af en 
eller få medarbejdere. Langholts samlede 
resultatdokumentation er selvfølgelig 
mere omfattende end blot at vurdere 
mundtligt hver sjette måned, men ved 
at benytte sig af denne model kunne 
Langholt reducere noget af det daglige 
skriftlige arbejde, hvilket medarbejderne 
satte pris på.

Opsamling
Projektet er afsluttet, og Langholt har 

fået god respons fra kommuner og tilsyn 
vedrørende deres nye fælles faglige til
gang og nye dokumentationspraksis. ”Vi 
oplever en mere systematisk og menings
fuld dokumentation, og det gør vores 
samarbejdspartnere heldigvis også” siger 
Nina Hansen.

Projektet har taget udgangspunkt i 
mange af de erfaringer, LOS har erhvervet 
sig gennem arbejdet med projekt ’Hvad 
virker’, og ønsker man at gennemgå 
lignende udviklinger og refleksioner som 
Langholt, kan man med fordel drage nytte 
af ’Hvad Virkers’ refleksionsværktøjer, 
der findes på LOS hjemmeside. Ønsker 
man at høre nærmere om mulighederne 
for at lave et lignende projekt lokalt på 
sit eget sted, så kontakt Martin Madsen 
på 3318 1963 eller skriv en mail til mm@
los.dk.  

Langholts produkt og resultatdoku
mentation kan man læse mere om ved at 
besøge Langholts hjemmeside www.Lang
holt.com, hvor projektproduktet vil være 
tilgængeligt i løbet af sommeren 2018. 
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