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Hvað er mikilvægara
en að ná góðum árangri?

En samt er of lítið verið að 
fylgjast með árangrinum



Hvað er mikilvægara
en að ná góðum árangri?

Jú við fylgjumst vel með 
fjármálunum og ýmsu.  

En betur má ef duga sal ☺



Nightingale

Nightingale er lausn sem hjálpar okkur að 

hafa yfirsýn yfir ástandið og taka réttar ákvarðanir í kjölfarið

Hægt er setja sér mælanleg markmið og fylgjast með hvort þeim sé náð. Hægt er að 

halda utanum áhrifavalda, verkefni eða atburði og meta hvað er að hafa áhrif. 

Í Nightingale er einnig hægt að setja upp margskonar samsettar árangursvísitölur 
þar sem árangursmælingum er blandað saman eftir mikilvægi.



Þetta byrjaði mjög LEAN 
eftir einn greiningarfund 18.01.2018

→ Niðurstaðan:  Þetta reiknaði allt rétt út

Social Progress formúlan (SPI):



Næst fékk Nightingale einfalt vefviðmót 
í mars 2018

... og kjölfarið nýsköpunarverðlaun 8. júní 2018



Síðan hefur atburðar-
rásin verið hröð

• 2018 haust:  Stuðningur við Heimsmarkmið SÞ

• 2018 – 2019 vetur:  OECD:  Fyrirmynd fyrir aðra

• 2019 sumar:  Þrír sumarstarfsmenn koma að

• 2019 haust:  Mælaborð barna fær verðlaun frá UNICEF

• 2020 vor:  Félagsmálaráðuneytið lýsir yfir áhuga

• 2020 sumar: 16 sumarstarfsmenn koma að

• 2020 sumar: Endurskrift í SAAS lausn / lagskipt

• 2021 jan: Félagsmálaráðuneytið og 10 sveitarf. hefja notkun



Lykilatriðið er að nú er lausnin

1.SAAS lausn – aðgengileg öllum

2.Mjög hraðvirk lausn 

3.Nútímalegt og lagskipt 
þróunarumhverfi

4.Hraði þróunar hefur verið að 
aukast / verklagið að batna

Mynd úr Arcitecture Documentation



Eigum við að skoða nokkrar skjámyndir ☺



Dæmi úr viðmóti:  Ein árangursmæling
Hægt að fylgjast með einni árangursmælingu og sjá hvort við náum 
markmiðum okkar (græna svæðið)



Dæmi úr viðmóti:  Ein árangursvísitala
Hægt að fylgjast með mörgum árangursmælingum í samsettri 
árangursvísitölu.  Sjáum hvort við náum markmiðum okkar



Dæmi úr viðmóti:  Ein árangursvísitala
Hægt að fylgjast með mörgum árangursmælingum í samsettri 
árangursvísitölu.  Sjáum hvort við náum markmiðum okkar



Dæmi úr viðmóti:  Ein árangursvísitala
Hægt að fylgjast með mörgum árangursmælingum og samsetta 
árangursvísitölu í SPI skýrsluformi.



Dæmi úr viðmóti:  Heimsmarkmiðin
Hægt að tengja árangursmælingar sem vísbendingu um árangur 
gagnvart heimsmarkmiðunum og skoða árangurinn.



Dæmi úr viðmóti:  Heimsmarkmiðin
Hægt að tengja árangursmælingar sem vísbendingu um árangur 
gagnvart heimsmarkmiðunum og skoða árangurinn.



Með sama hætti er hægt að tengja árangursmælingar og með því skoða 
árangursvísitölur / hlíti við heimsmarkmiðin út frá:

- Verkefnum

- Deildum með og án undirdeilda

- Og jafnvel starfsmönnum



Í dag eru 12 þátttakendur í samstarfi um 
Nightingale.  

Þetta er opið samstarf og allur kóði lausnarinnar 
verður gerður opinn skv. samningi við 
Félagsmálaráðuneytið.

Þessi vinna er none-profit og reynt verður að 
leita styrkja til að notkunin sé frí eða mjög ódýr.

Velkomið að hafa samband ef áhugi er á að taka 
þátt í þessu samstarfi ☺

ingimar.thor.fridriksson@kopavogur.is
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