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Pkt. 6, Bilag til Fælles Faglige Begrebers projektbeskri-
velse 
 

Baggrund og formål 
Følgende er bilag til den fælles projektbeskrivelse der samler og gennemfø-

rer to initiativer: 

- initiativ 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet i den 

fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020, samt 

- initiativ 3.2 Bedre data på handicap- og udsatte voksne-området i 

den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.  

 

Bilaget beskriver projektets fase 3: test og pilot, samt fase 4: implemente-

ring.  

 
Formålet med dette projekt er digitalt at understøtte en mere ensartet og 
struktureret dokumentationspraksis. En af forudsætningerne for dette er at 
sikre, at de faglige metoder og it-understøttelsen på området anvender fæl-
les faglige begreber, i en ensartet dokumentationspraksis hos myndighed og 
udfører og på tværs af kommunerne – både i visitationen og i opfølgningen 
på effekten af indsatserne på socialområdet.  

 

Projektets hovedleverancer i fase 1 og 2 er fælles faglige begreber for funkti-

onsevne og indsatser, og at disse begreber standardiseres, struktureres og 

klassificeres. Et fælleskommunalt sæt af data, der bygger på fælles begre-

ber af denne karakter, er forudsætningen for, at kommunerne kan få mere 

viden om effekten af de kommunale sociale tilbud, samt at dialogen mellem 

borger, kommune og tilbud styrkes. Et andet perspektiv på fælleskommunale 

standardiserede og strukturerede datasæt er, at kommunerne i fremtiden 

kan udnytte potentialer i machine learning, kunstig intelligens mv., og at 

disse muligheder kan udvikles og anvendes i fællesskab.  

 

 

Fase 3: Test og pilot (januar 2019 - december 2019) 
Fase 3 skal gennemføre en intern- og en ekstern test og pilot af projektets 

leverancer fra projektets første to faser, samt forberede implementeringsfa-

sen.  

 

Leverancer 

- Intern test og pilot gennemføres i samarbejde med kommunerne. 

- Løbende dialog med it-leverandørerne i gennemførelsen af ekstern 

test og pilot. 

- Opbygning af implementeringsunderstøttende organisation. 

- Udarbejdelse af implementeringsunderstøttende materialer. 

- Identificering af hvilke data kommunerne har behov for fra it-fagsyste-

met (uddata) til hhv. national- og lokal ledelsesinformation – herunder 

indberetning til nationale statistikker, samt udarbejde specificering af 
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integration til FLIS. Dette foregår i samarbejde med KL’ Økonomiske 

Sekretariat og KOMBIT. 

 

Succeskriterier 

- Med 98 Kommuner, 16851 sociale tilbud (herunder skal tillægges so-

ciale tilbud under SEL§85 og ABL§105), og 4 it-leverandører er stør-

relsen på implementeringsrettede aktører anseelig. Implementerings-

organisationen og de implementeringsunderstøttende materialer skal 

tilrettelægges sådan, at alle aktørerne finder støtte og nytte heraf.  

- Ved udarbejdelsen af projektets implementeringsunderstøttende le-

verancer, drager projektet i relevant omfang nytte af erfaringer, fra 

bl.a. Fælles Sprog III, Det Fælles Medicinkort, og Center For Vel-

færdsteknologi i vurderingen af virksomme aktiviteter forbundet med 

lokal implementeringsunderstøttelse.  

- Test og pilotfasen skal gennemføres sådan, at der sikres feedback til 

Fælles Faglige Begrebers leverancer, med henblik på justering inden 

implementeringsfasen.  

- Et stærkt samarbejde med Socialstyrelsen om udviklingsarbejdet i re-

lationen mellem Fælles Faglige Begreber og Voksenudredningsme-

toden (VUM). 

- Klar og entydig dialog med de fire it-leverandører for at sikre den nød-

vendige it-understøttelse inden implementeringsfasen.  

 

 

Fase 4: Implementering (januar 2020 - december 2021) 
Implementeringsfasen gennemføres i et samarbejde mellem KL og relevante 

samarbejdspartnere med høj faglig viden om kommunernes arbejde med 

VUM, projektorganisering og ledelse ved implementering af it-systemer samt 

kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere.  

 

Leverancer 

- Sikrer planlægning og gennemførelse af fælleskommunale imple-

menteringsunderstøttende aktiviteter. 

- Sikrer kommunernes adgang til understøttelse af den lokale imple-

menteringsproces, herunder opgaver relateret mod den lokale pro-

jektledelse, monitorering- og sikring af fremdrift.  

- Understøtter kommunernes realisering af projektets gevinstpotentia-

ler. 
- Der skal etableres national kompetenceudvikling af medarbejdere på 

sociale tilbud og myndighedsafdelinger i 98 kommuner, så Fælles 

Faglige Begreber forankres i den daglige dokumentationspraksis. 

Projektet skal sikre kommunernes adgang til sådanne kompetence-

udviklingstilbud.  

- Med henblik på drift og vedligeholdelse af fælles begreber for funkti-

onsevne, indsatser og dokumentationspraksis, gennemføres en eva-

luering af projektet. Evalueringen overdrages til governanceorganisa-

tionen.  

 

                                                      
1 Opgørelse fra Tilbudsportalen over tilsynspligtige tilbud på §107, §108, §103 & §104. Indehol-

der både offentlige og private tilbud. Dato for udtræk: 01-11-2017. 
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Succeskriterier 

- Projektet skal sikre understøttelse af den lokale implementering gen-

nem understøttende redskaber, vejledninger, vidensdeling m.v. Disse 

værende eksempeltvist opfølgningsanalyse til brug lokalt, dokumen-

tationshåndbøger, e-læring m.v. Dette findes vigtigt i ambitionen om 

at sikre robusthed i implementerings- og gevinstrealiseringen. 

- Projektet skal sikre forankring fremadrettet gennem stærke samarbej-

der med centrale aktører på socialområdet, der metodisk og formid-

lingsmæssigt kan skabe sammenhæng til nuværende systematik og 

fremgangsmåde for det lokale socialfaglige arbejde. 

- Projektet afsluttes med en evaluering, der sikrer den nødvendige vi-

densoverdragelse til governanceorganisationen med henblik på vare-

tagelse af kommunernes løbende behov for videreudvikling, samt i 

relevant omfang at overdrage viden til andre fælleskommunale pro-

jekter. 

  

Tidsplan 
Af følgende tidsplan fremgår de overordnede test, pilot og implementerings-

understøttende aktiviteter i fase 3 og 4 i årene 2018 tom. 2021. 

 
 

Risikovurdering 
1. It-udviklingen kan udgøre en risiko for projektet, hvis ikke denne un-

derstøtter projektets slutleverancer.  

 

Konsekvensen kan være, at projektet ikke kan implementeres efter 

hensigten, og de ønskede gevinster ikke kan realiseres.  
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2. Kommunernes eksisterende arbejde med resultatdokumentation kan 

udgøre en risiko for projektet, såfremt projektet ikke opnår at under-

støtte de allerede igangværende initiativer.  

 

Konsekvensen kan være, at projektet får modstand og ikke opnår til-

strækkelig opbakning fra kommunerne. Hvis det viser sig, at en stor 

andel af landets kommuner allerede arbejder med resultatdokumen-

tation, kan en konsekvens være, at disse kommuner ikke kan se, at 

projektet understøtter deres eksisterende arbejde. Projektet bliver 

ikke fuldt implementeret, såfremt nogle kommuner undlader at an-

vende projektets resultatdokumentation og fx kun implementerer det 

fælles indsatskatalog. 

 

3. Det er en risiko, at Fælles Faglige Begreber ikke bliver succesfuldt 

forankret i Voksenudredningsmetoden (VUM).  

 

Konsekvensen kan være, at implementeringen af projekt Fælles 

Faglige Begreber vanskeliggøres. Det kan betyde, at de kommuner, 

der arbejder efter VUM, vil have svært ved at tage projektet i brug.  

 

4. Der er risiko for, at kommunerne ikke prioriterer deltagelse i projektet 

højt nok. 

 

Konsekvensen kan være, at kommunerne ikke bliver inddraget til-

strækkeligt i projektet. Det kan betyde, at projektet ikke får den for-

nødne viden om kommunernes nuværende metoder, it-systemer, 

samarbejdsmodeller og dokumentationspraksis, som får en konse-

kvens for udviklingen af alle projektets slutleverancer. Dernæst kan 

det få konsekvenser for opbakningen til projektet. 

 

5. Der er risiko for, at medarbejderne i myndighedsafdelingerne og på 

de sociale tilbud ikke vil tilslutte dig de nye klassifikationer og it-do-

kumentations standarder. 

 

Konsekvensen kan være, at projektet ikke bliver implementeret fuldt 

ud og de tiltænkte gevinster udebliver. 

 

 

Organisering 
Fase 3 og 4 organiseres som en fortsættelse af fase 1 og 2, dvs. i en særskilt 

projektenhed i KL. For at sikrer kontinuitet i projektet, søges det at styregrup-

pen for fase 1 og 2 fortsætter i fase 3 og 4. Styregruppen er sammensat af 

kommunale repræsentanter, KOMBIT, Børne- og Socialministeriet og KL 


