
 
 

2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 

Initiativets indhold 

Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem 

udviklingen og implementeringen af de faglige metoder på området og særligt 

voksenudredningsmetoden (VUM) samt den digitale understøttelse af denne (DHUV). Det har 

bl.a. bidraget til at skabe en bedre udredning af borgerne og indsatser med borgeren i centrum. 

Tiden er nu inde til at tage de næste skridt i udviklingen og løse de udfordringer, kommunerne 

fortsat oplever såsom mangel på sammenhæng i dokumentationspraksissen og i opfølgningen 

på effekt af indsatserne i det enkelte borgerforløb. Der gennemføres derfor en indsats, som 

har til formål at digitalt understøtte en mere ensartet og struktureret dokumentationspraksis på 

tværs af kommunerne. Initiativet forløber i tre spor:  

  

Spor 1: Udvikling af et fælles sprog om borgernes funktionsevne og effektdokumentationen på 

tværs af myndighed og udfører. I dette spor klassificeres, struktureres og standardiseres de 

faglige begreber i et fælleskommunalt sprog på tværs af myndighed og udfører, som anvendes 

i udredningen af borgernes funktionsevnetilstand og –niveau. Der tages afsæt i de faglige 

begreber og den dokumentationspraksis, som er indeholdt i VUM samt de 

resultatdokumentationsmetoder (bl.a. FKO), der allerede eksisterer i kommunerne i dag.  

  

Spor 2: Udbredelse af en generisk model for dokumentationspraksis på tværs af myndighed 

og udfører, der skal sikre, at borgernes tilstande, indsatserne på området og indsatseffekt 

dokumenteres på en ensartet måde på tværs af aktørerne, kommuner og de faglige metoder 

på området.   

  

Spor 3: Videreudvikling af it-systemer, så de understøtter den generiske procesmodel og 

klassifikationerne for funktionsevnetilstande, indsatser og indsatseffekt og lever op til 

principperne i den fælleskommunale rammearkitektur, da dette muliggør datadeling med andre 

relevante fagområder, som borgerne har kontakt til.  

  

Initiativet bidrager med gevinster i form af bedre og mere effektive indsatser gennem 

systematisk opfølgning på effekten af indsatserne og mere genanvendelse af data på tværs af 

aktørerne på handicap og psykiatriområdet. Ydermere skaber det grundlag for mere 

sammenhængende indsatser og bedre samarbejde omkring borgerne på tværs af aktørerne 

på handicap- og udsatte voksne området.   

  

Organisering og tidsplan  

Projektet forankres i KL. Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af kommunale 

repræsentanter, KL, KOMBIT og Indenrigs- og Socialministeriet. Der etableres desuden en 

projektenhed, som kommer til at forestå analyse og gennemførelsesaktiviteter i tæt samarbejde 

med bl.a. Fælles Sprog III-projektenheden. Initiativet igangsættes i 2016 og spor 1 kører indtil 

medio 2018. Der er tale om et fælleskommunalt initiativ, men initiativet indgår også som en del 

af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra 2016-2020.  

 


