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Fælles Faglige Begreber er et digitaliserings- og
dokumentationsprojekt på det specialiserede socialområde for
voksne. Projektet adresserer flere problematikker. Borgerne på
området oplever ofte usammenhængende forløb i deres møde
med kommunen. På samme tid er kommunerne udfordret ved,
at flere borgere får behov for mere hjælp og støtte fra et
område med knappe ressourcer. Det er derfor afgørende, at
kommunerne får de bedst mulige betingelser for på en ensartet
måde at kunne skabe og dele viden om, hvorvidt de sociale
indsatser gavner borgerne, så grundlaget for læring, viden og
overblik styrkes.

FFB er en forudsætning for, at din kommune kan opnå:
• at borgerne oplever sammenhæng, når de får behov
for hjælp og støtte. Fra første møde med sin
sagsbehandler til opfølgning på den sociale indsats
• at der skabes bedre mulighed for koordinering og
samarbejde mellem myndighed og udfører lokalt og
tværkommunalt
• at styrke grundlaget for læring, benchmarking og
styring af området.

Fælles Faglige Begreber udvikler
•
•
•
•
•
•

Fælleskommunale og klassificerede begreber over hhv. borgernes funktionsevne og sociale indsatser.
En funktionsevneguide – et redskab, som kan støtte medarbejderne, når de skal forholde sig til borgernes funktionsevne.
En samarbejds- og dokumentationspraksis, der understøtter sammenhæng og produktion af nødvendige data.
Et business case-værktøj, som den enkelte kommune kan anvende til at estimere gevinstpotentialer og
implementeringsomkostninger ud fra egne oplysninger og antagelser.
En digital understøttelse af kommunikation og datadeling mellem forskellige it-fagsystemer på området.
En standard for træk af uddata fra it-fagsystemer på området.
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§ 104
§ 107
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Samarbejde
Som et KL-projekt vægtes inddragelse af vores
medlemmer i udviklingsarbejdet højt i alle projektets
faser. Derudover samarbejder projektet med Aalborg
Universitet om klassificering og alignment til FSIII.
Projektet har løbende haft en tæt dialog med de fire itfagsystemsleverandører på området, DXC, KMD,
Systematic og EG, om rammerne for den digitale
understøttelse.
FFB er tæt koordineret med Socialstyrelsens projekt
’Videreudvikling og forankring af
Voksenudredningsmetoden’, så digitale, faglige og
lovmedholdelige udviklingsområder er afstemte.
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