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NOTAT  

Afslutningsnotat DHUV  

Baggrund 

DHUV-projektet i regi af den fælleskommunale handlingsplan er nu afslut-

tet med en evaluering, som er offentligt i april 2015. Projektet blev afsluttet 

i fællesoffentligt regi i januar 2015.  

 

Formål og målsætning 

KL og Socialministeriet er gået sammen om at styrke it-understøttelsen på 

det specialiserede voksenområde og har derfor udviklet en udrednings- og 

sagsbehandlingsmetode på området samt en kravspecifikation til it-under-

støttelsen.  

 

Formål med projektet er sikre udvikling af en egentlig it-understøttelse og 

uddannelse af kommunerne i de nye metoder. Målsætningen var, at it-un-

derstøttelsen og den nye udrednings- og sagsbehandlingsmetode er imple-

menteret i 2/3 af alle landets kommuner inden 2015. Formålet er realiseret 

og neden for følger en beskrivelse af projektets aktiviteter.  

 

I forhold til udbredelsesmålsætningen, så har 71 kommuner taget VUM i 

brug, og yderligere 15 er i gang med at implementere metoden. Generelt be-

tyder den store udbredelse af VUM også stor udbredelse af it-systemer, der 

understøtter VUM. Der er kun få kommuner, der har implementeret eller 

planlægger at implementere VUM, som hverken har købt eller planlægger at 

købe it-understøttelse af metoden. 

 

Initiativer projektet har sat i gang med henblik på at sikre, at gevin-

sterne realiseres i kommunerne. 

Følgende initiativer har været sat i gang, som en del af projektet i den fæl-

leskommunale handlingsplan. 
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Fælleskommunalt udbud af it-understøttelse: 

Ni kommuner valgte at være med i et udbudsnetværk drevet af KOMBIT. 

De udviklede en udvidet kravsspecifikation, der skulle sikre bedre it -under-

støttelse og åbne snitflad til de øvrige systemer i kommunerne. Der er valgt 

leverandører og it-systemet implementeres i de tre første kommuner i efter-

året 2014. Forventningen er, at dette projekt vil være med til skubbe til mar-

kedet, således af de øvrige leverandører på området vil forbedre deres eksi-

sterende løsninger yderligere og i højere grad målrette disse VUM-metoden.    

 

Uddannelse af medarbejder 

VIA UC har for Socialstyrelsen gennemført undervisning i Voksenudred-

ningsmetoden for sagsbehandlere, konsulenter og ledere i mere end 40 nye 

kommuner der ikke deltog i udviklingsforløbet. Hertil kommer undervis-

ning af ca. 70 superbrugere.  

 

VIA UC tilbyder efter endt samarbejdet med Socialstyrelsen fortsat grund-

kurser og superbrugerkurser.  

 

Som en del af udviklingsprojektet blev langt størstedelen af de 21 delta-

gende kommuner uddannet i metoden. 

 

Markedsføring af kravspecifikation over for it-leverandører 

Socialstyrelsen har afholdt 2 temadage om it-kravspecifikationen. På disse 

temadage har det primært været kommunale ansvarlige for indkøb af it, der 

har deltaget. Derudover er Socialstyrelsen løbende i dialog med de 4 it -leve-

randører om opdatering af kravspecifikationen samt udvikling af snitflade-

beskrivelser. 

 

 

Problemstillinger, som knytter sig til forankring af projektets resulta-

ter og projektets fokusområde 

Det vurderes, at der er et behov for at videreudvikle VUM metoden og den 

forsatte digitale understøttelse af det specialiserede voksenområde. Derfor 

er en videreudvikling af VUM/DHUV tænkt med ind i den nye fælles kom-

munale digitaliseringsstrategi fra 2016-2020.  

 

Formålet med dette er at sikre en faglig metode og it-understøttelse på det 

specialiserede voksenområde, der bl.a. skaber mere sammenhængende bor-

gerforløb og helhedsorienteret indsatser på tværs af fagområder, større vi-

den om indsatseffekt både i det enkelte borgerforløb og generelt , større 

borgerinddragelse mv.    

 

  

 


