
   

 
Hovedfunktioner 
 
GoDialog-PULS er et intuitivt og brugervenligt værktøj, 
der understøtter en årlig performance-, udviklings- og 
lønsamtale, der følges op af 1:1 dialoger, hvor medar-
bejderne får systematiseret feedback på deres perfor-
mance og udvikling. 
 
GoDialog-PULS understøtter: 
 

en årlig fokuseret dialog om medarbejde-
rens performance, udvikling og løn med af-
sæt i samtaleemner, som den enkelte leder 
og medarbejder finder relevante  

 
en performancevurdering, der sætter tal 
på medarbejderens præstationer på områ-
derne faglighed, procesforståelse, indsats 
og engagement 

 
indgåelse af strategiske udviklingsafta-
ler, der omfatter medarbejderens opgaver, 
udviklingsaktiviteter og personlige mål, der 
alle knyttes til virksomhedens mål  

 
videndeling med udviklingsplaner, der 
fastsætter, hvordan den enkelte medarbej-
der skal dele ny viden med sine kolleger, sa-
marbejdsparter og omverdenen 
 
automatisk opfølgning på udviklingspla-
ner, hvor den ansvarlige for en aftale får en 
erindringsmail, når deadline nærmer sig og 
rykkes, når deadline passeres 
 
implementering af virksomhedens stra-
tegi  med ledelsesinformation, der bench-
marker enhedernes performance og deres 
indsats for at nå virksomhedens mål 

 
løbende 1:1 dialoger, hvor medarbejde-
ren får feedback på performance, opgaver 
og udviklingsaftaler og hvor der kan indgås 
nye aftaler og skrives huskenoter. 

    

Processen 
 
I GoDialog kan et PULS-forløb sammensættes på mere 
end 30 forskellige måder. Virksomheden kan b.la. 
vælge: 

• om kun ledere skal kunne starte et PULS-forløb el-
ler om både ledere og medarbejdere skal kunne tage 
initiativ til et PULS-forløb og starte det  

• om leder og medarbejder før PULS-dialogen skal 
vurdere medarbejders performance uafhængigt af 
hinanden, eller om leder skal starte med en vurde-
ring, som medarbejderen ser, før medarbejderen fo-
retager sin vurdering eller om det kun er leder, der 
skal vurdere medarbejders performance eller om 
det kun er medarbejder der foretager en vurdering 
egen performance forud for  PULS-dialogen  

• om leder skal foretage den endelige vurdering af 
medarbejderens performance efter PULS-dialogen 
eller om lederens endelige vurdering skal kunne 
suppleres med medarbejderens kommentarer. 

• om der skal foretages en kortlægning af medarbej-
derens kompetencer i forbindelse med performan-
cevurderingen 

• om der skal formuleres succeskriterier for udvik-
lingsaftaler og foretages en effektvurdering, når 
aftalerne er gennemført  

• om de aftaler der indgås ved PULS skal kunne æn-
dres og/eller slettes i forbindelse med 1:1 dialoger 

• om PULS-dialogen om medarbejderens opgaver, 
performance og udvikling skal understøttes af forud 
fastlagte samtaleemner eller om leder og medar-
bejder skal kunne vælge og kommentere de forud 
fastlagte samtaleemner og tilføje egne emner 

• om der skal udarbejdes et referat af PULS-dialogen 
af leder eller medarbejder 

• om leder og medarbejder skal kunne skrive private 
noter, der gemmes sammen med medarbejderes 
udviklingsplan og kun kan læses af forfatteren. 
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Ledelsesinformation 
 
Et PULS-regnskab, der viser, hvordan udviklingsafta-
lerne fordeler sig over årets måneder, på aldersgrupper 
og  køn samt hvornår der sidst har været gennemført 
PULS i de forskellige enheder og antallet af aftaler med 
overskreden deadline. 

 
Et strategiregnskab, der viser, i hvilken udstrækning 
de indgåede aftaler om medarbejdernes opgaver, ud-
vikling og mål understøtter virksomhedens mål.  

Regnskabet vises for alle medarbejdere i virksomheden 
under ét og i en benchmark-tabel, hvor man kan sam-
menholde, hvordan de forskellige mål er prioriteret i 
virksomhedens forskellige enheder. 

 
En dialogstatistik, der viser, hvilke dialogemner der 
har været prioriteret i forskellige faggrupper og enheder, 
herunder de forventninger medarbejderne har til hvilke 
opgaver, og hvilken performance der udløser en lønstig-
ning. 
 
Statistikken anvendes i drøftelserne i ledelsesgruppen 
og i samarbejdsudvalget om, hvilke temaer der skal ta-
ges op i det kommende års PULS og til at identificere 
evt. trivsels- og samarbejdsproblemer. 

En aftaleoversigt, der giver ledere og HR overblik over 
medarbejdernes udviklingsbehov og HR en mulighed for 
at vurdere, om der skal iværksættes udviklingsaktivite-
ter på tværs af organisatoriske enheder, og hvor mange 
ressourcer der skal anvendes på kompetenceudvikling. 

Et arkiv med medarbejderens udviklingsplaner, perfor-
mancevurderinger, referater fra PULS-dialoger og de 
samtaleemner, der har været prioriteret i den enkelte 
PULS-dialog suppleret med leders og medarbejders 
kommentarer.  

En effektvurdering, der dels viser, hvor stor en effekt 
forskellige typer udviklingsaftaler har haft, dels viser,  

 

 
hvordan viden fra de forskellige typer aftaler er blevet 
delt i virksomheden. 

 
 

En række performancestatistikker der giver overblik 
over og benchmarker enheders og faggruppers perfor-
mance. 
 

Redigeringsfunktioner 
 
HR kan oprette, rette og slette: 
• virksomhedens enheder, faggrupper, ledere og 

medarbejdere. Disse data kan alternativt hentes 
løbende ved integration 

• virksomhedens og enhedernes mål  
• de former for videndeling, som ønskes anvendt i 

forbindelse med indgåelse af udviklingsaftaler  
• de samtaleemner der anvendes ved forberedelsen 

og gennemførelsen af PULS  
• de performancekategorier og -parametre der øn-

skes kortlagt med tilhørende niveaubeskrivelser. 
HR kan rette: 
• den effektskala der anvendes ved vurderingen af 

gennemførte udviklingsaftaler 
• de farver der anvendes i statistikker 
• de tekster der anvendes i de mails, som sendes 

under processen fx passwordmails, invitation til 
PULS-mail, godkendelses- og rykkermails   

• hyppigheden for afsendelse af rykkere 
• Alle fagudtryk fx udviklingsaftaler, dialogemner, 

PULS, løbende dialog, effekt, mål og strategi. 
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Printscreen fra medarbejderens input side  
 
Figur 1  
Eksempel på medarbejders vurdering af performanceparametre for fagligt niveau 
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Printscreen fra ledelsens statusrapport – benchmark af enheder 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


