
Det gode journalnotat 

Dokumentation som arbejdsredskab 



Dokumentation, der virker 
i Landsbyen Sølund 

 Vores dokumentation skal  
 … sikre kvaliteten af arbejdet 

 … tilpasse indsatsen til borgerens bedste 

 … generere viden på tværs 

 … effektivisere status til myndighed 

 

 

 Dokumentation i det pædagogiske arbejde 

 Et uhyre eller en hjælpende hånd? 

 Det behøver ikke at tage så uhyrligt lang tid at dokumentere, 
når man ved, hvor man vil hen med sit journalnotat. 

 



Journalnotatet 

Målgruppe og formål 

 

 

 Målgruppen er alle dine kollegaer 

 

 Formålet er at følge op på indsatsplanen og 
viderebringe viden til dine kollegaer, som de skal 
bruge i deres arbejde til gavn for borgeren 

 



Tre gode tips 

til journalnotatet 

1. Borgeren 
 … skal være det handlende grundled i din beskrivelse 

 

 Eksempel: 

 

 
JA!  
 Ole har været til svømning 
 
NEJ!  
 Jeg tog Ole med til svømning 
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Tre gode tips 

til journalnotatet 

2. Overskriften 
 … hjælper dig til at blive mere konkret 

 … fungerer som en påstand – selve notatet er belæg for denne 
påstand 

 

 Eksempel: 

 

 Overskrift: Ole har været til svømning 
 
Notat: Ole brugte mest tid på boldspil i 
varmtvandsbassinet… 
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Tre gode tips 

til journalnotatet 

3. Opdelingen 
 … hjælper dig til at holde fokus 

 … giver din kollega et overblik 

 

 Eksempel: 

 

 Notat:  
Observation: Ole har været til svømning, og 
brugte mest tid på boldspil i 
varmtvandsbassinet… 
 
Refleksion: Ole var særligt begejstret for 
boldspil. Skulle vi prøve at indbringe leg med 
bolde i andre daglige aktiviteter? 
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Den teoretiske vinkel 
på skriftligheden 

 RAP-modellen 

 SMART mål 

 Abstraktionsstigen 

 



RAP-modellen 

 Relevant 
 Relevant for arbejdet 

 Følger op på indsatsplaner 

 

 Anerkendende 
 Anerkender borgeren som det handlende grundled 

 Ser fremad mod mål og løsninger (undgår negativitet) 

 

 Prioriteret 
 Fortæller det vigtigste først 

 Overskrift med påstand 

 Ét budskab pr. notat (hold fokus for dig og læser) 



SMART mål  
– delmål, som gør dokumentationen nemmere 

 Specifikt 

 Beskriv delmålet præcist! Dette gør arbejdet nemmere i forhold til at planlægge arbejdet, samt 
evaluere.  

 Målbar 

 Delmålet skal være observerbart – noget man kan se frem for noget man må gætte sig til. 
Beskriv konkret adfærd frem for abstrakte følelser. Dette muliggør evaluering og justeringer. 

 Attraktivt 

 Delmålet skal være attraktivt for beboeren. På hvilken specifik måde gavner delmålet 
beboeren? Fx Ole svømmer mindst én gang om ugen – han er nemlig glad for at svømme. 

 Realistisk 

 Delmålet skal være realistisk og inden for nærmeste udviklingszone. Hermed kan både beboer 
og medarbejdere opleve en succes med delmålet. 

 Tidsbestemt 

 Delmålet er bedst tjent med en tidsramme, da det sikrer løbende evaluering og justering (samt 
en følelse af succes). 

 

Et SMART mål kan være et lille skridt på vejen frem mod et større retningsmål i handleplanen  

– og de små skridt skal dokumenteres! 
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Abstraktionsstigen 

 Notatet skal bevæge sig fra abstrakt til konkret 

 

 Eksempel: 

 Tine har spist rimeligt godt i dag 

 

Hvordan kan dette notat gøres mere konkret? 

- Hvad spiste Tine egentlig?  

 (fx 2 halve stykker rugbrød? Eller var det 3 hele?) 

- Hav øje for hvorfor denne observation er vigtig 

 (fx har Tine normalt svært ved at spise til måltiderne?) 

Konkret 

Abstrakt 
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Indsatsplan  
– beboerens udvikling med delmål og handlinger 

 

 Tænk på din målgruppe: 

 Alle kollegaer 

 

 Tænk på dit formål: 

 At understøtte beboerens udvikling eller fastholde 
beboerens kompetencer 

 

 Tænk på indsatsplanens funktion: 

 At alle arbejder for at nå de samme mål for beboeren 



Indsatsplan*  
– beboerens udvikling med delmål og handlinger 

*Skemaet for indsatsplanen (med tomme felter) kan skaffes ved din boenhedsleder 

Tekst Hjælpetekst 

Delmålets 
navn: 

 
Giv delmålet et kort og klart navn – 3-5 ord, f.eks. ”Ole svømmer om onsdagen” / ”Op om morgenen” / 
”Tæl til 10”. 

Formålet:  
Skriv det indsatsmål, som det konkrete delmål relaterer sig til, og som evt. er aftalt med myndighed. 
(forklar formålet, hvis det er nødvendigt for forståelsen). 

Delmålet 
er, at  

 
Skriv delmålet som en (mål)sætning, der begynder sådan: ”Delmålet er, at …”  
 … og så følger en sætning (med beboeren som grundled), som beskriver hvad beboeren gør eller 

har, når målet er nået. 
 Skriv specifikt, om beboeren når målet uden støtte, med støtte eller en specifik støtte. 
 Er målet at ændre adfærd og rutine, skal du estimere, i hvor lang tid den nye adfærd skal være 

praktiseret, før beboeren har fået ny rutine eller blot frit vælge at gøre det! (Er 1 gang nok? 5 gange? 
Hver dag i 1 uge?) 

 
Målet skal være Specifikt og Målbart – det er S’et og M’et i SMART-modellen. 

Tid:  
Skriv datoen for, hvornår du regner med, at målet er nået.  
Skriv evt. hvor ofte kontaktpersonen evaluerer, om der sker fremskridt. 
 
Målet skal være Tidsbestemt – det et er T’et i SMART-modellen. 



Indsatsplan*  
– beboerens udvikling med delmål og handlinger 

*Skemaet for indsatsplanen (med tomme felter) kan skaffes ved din boenhedsleder 

Tekst Hjælpetekst 

 
Handlinger
, beboer: 

 
Her skriver du, hvad beboeren skal lære eller selv skal gøre, gerne i punktform, som i en opskrift: 
 Hvordan?  
 Hvornår? Hvor ofte? (evt. hvorfor, hvis det ikke er åbenlyst) 
 Kom gerne med forslag til forskellige typer af handlinger, som tjener samme formål. 
 
Punktopstillingen gør det let at læse, ikke? 

 
Tegn på at 
det går 
fremad: 

 
Skriv gerne flere indikationer på, at det går fremad mod målet – i forhold til starten – for eksempel 
 Noget, der kan tælles eller måles  
 Hvad beboeren selv udtrykker  
 Et godt tegn kan være når man mindsker noget, f. eks. selvskade eller udfordrende adfærd  
 En effekt, evt. på et helt andet område 

 
Motivation: 

 
Her beskriver du beboerens motivation: 
 Hvad siger beboeren evt. selv om at nå målet? (brug evt. et citat)  
 Er der noget ved de enkelte handlinger, der motiverer beboeren til at arbejde med dem? 
 Det kan også være, at beboeren vil motiveres af den effekt, som de konkrete fremskridt har. 
 
Målet skal være Attraktivt – det er A’et i SMART-modellen – ellers er det ikke et mål for beboeren, 
men et mål eller arbejdsbeskrivelse for medarbejderen. 



Indsatsplan*  
– beboerens udvikling med delmål og handlinger 

*Skemaet for indsatsplanen (med tomme felter) kan skaffes ved din boenhedsleder 

Tekst Hjælpetekst 

 
Ressourcer 
og 
udfordring
er: 

 
Her beskriver du hvilke ressourcer, beboeren har til at nå målet, hvad der kan fremme det, og hvilke 
begrænsninger og forhindringer beboeren kan støde på: 
 Nævn beboerens ressourcer til at lære det, der skal læres, og til at udføre de konkrete handlinger. 

Kik eventuelt i udviklingsbeskrivelsen, forudsætningsanalysen og livshistorien. 
 Nævn om der er noget uden for beboeren, der kan fremme arbejdet med målet – for eksempel 

aktuelle muligheder, påvirkning fra andre, omgivelserne i øvrigt 
 Nævn omvendt begrænsninger og hvad, der kan hæmme beboerens arbejde med målet. 
 Reflekter evt. over beboerens urealistisk optimistiske eller pessimistiske forestillinger. 
 
Målet skal være Realistisk – det er R’et i SMART-modellen. 

 
Handlinger, 
kollegaer: 
  

 
Skriv præcist hvad kollegaerne skal gøre, når de arbejder med målet – og i hvilken rækkefølge.  
 Skriv en klar instruktion, når det er nødvendigt. 
 Forklar formålet med handlingen, hvis ikke det giver sig selv.  
 Skriv gerne, hvordan kollegaerne motiverer beboeren. 
 Skriv evt. hvad de absolut ikke må gøre. 
 Skriv, hvad kollegaerne skal observere, notere eller registrere på – herunder tegn på fremskridt 
 
Foreslå evt. alternativer, hvis den planlagte handling ikke kan gennemføres, evt. en plan B. 



Debat 

Dagbogsnotat vs. Journalnotat 



Debat 

Dagbogsnotat vs. Journalnotat 

 Hvem skriver vi notatet for? 

 Hvad skal teksten gøre? 

 

 

 

 

De to kasser ligner måske hinanden – men et 
journalnotat er ikke det samme som et dagbogsnotat. 



Hvad putter vi i de 2 kasser? 

Dagbogsnotat 

 En generel gennemgang af dagens forløb uden specifikt 
fokus for borgerens delmål 

 

Det har været en god dag for Max. Han har hygget sig med 
Ole og Tine i sofaen. 

Dagbogsnotatet ser måske hurtigere ud – men det gavner 
ikke borgeren eller det fremadrettede arbejde. 



Hvad putter vi i de 2 kasser? 

Journalnotat 

 En dokumentation af hvordan der har været arbejdet med et specifikt 
delmål 

 

Delmål: Socialt samvær.  

 

Observation: Max har opholdt sig i fællesstuen med Ole og Tine i 2 timer denne 
eftermiddag. Han havde overskud til samvær med dem begge, og have smil på 
læberne. Han var især interesseret i deres leg med puslespil.  

 

Refleksion: Måske skal vi anvende flere puslespil i fællesstuen fremover? 

Journalnotatet giver anledning til flere 
delmålsorienterede refleksioner i løbet af hverdagen. 



Dit journalsystem  
– de gode tips 

 ”Egon Olsen” 
 Sørg altid for at have en plan! Det er meget nemmere at skrive 

et journalnotat, hvis du har tænkt det igennem inden du sætter 
dig ved computeren. 

 Sørg for at have delmålene i syne 
 Når du skriver notat om Ole, så er det en klar fordel at have det 

pågældende indsatsområde i synsfeltet. Det hjælper dig med at holde 
fokus på hvad du skal skrive. 

 Anvend de førnævnte tips 
 Borgeren i centrum 

 Lad overskriften guide dig 

 Opdelingen kan hjælpe dig og dine kollegaer 

 Vær RAP og SMART 

 Brug abstraktionsstigen 
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