
Fælles Faglige Begreber på 2 minutter 

Baggrund Formål 
Fælles Faglige Begreber er et digitaliserings- og dokumentati-
onsprojekt på det specialiserede socialområde for voksne. Pro-
jektet 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 kommu-
nerne får de bedst mulige betingelser for på en ensartet måde 
at kunne skabe og dele viden om, hvordan de sociale indsatser 
gavner borgerne, så grundlaget for kvalitet, 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 samar-
bejde mellem myndighed og udfører lokalt og på tværs 
af kommunegrænser. 

• at der arbejdes med systematisk dokumenteret viden 
om indsatsernes effekt på borgernes situation. 

• at styrke grundlaget for læring, benchmarking og styring 
af området. 

Når du bruger VUM 2.0 bruger du Fælles Faglige Begreber  
Voksenudredningsmetoden er efterhånden blevet implementeret i 92 af landets 98 kommuner og udgør med sin systematik 
og ensartethed i sagsbehandlingen en god platform for videreudvikling af området. FFB har derfor været tæt koordineret med 
Socialstyrelsen og bidraget til videreudviklingen af VUM. FFB’s begrebsapparater og samarbejds- og dokumentationsmodel er 
således indarbejdet i den opdaterede metode. Når din kommune anvender VUM 2.0 anvender I altså også nogle af de væsent-
ligste elementer af FFB.  

Rygraden i FFB er de tre byggeblokke begrebsklassifikationer, en uddata-specifikation og system til system-understøttelse. 
Byggeblokkene er forudsætning for, at din kommune kan få det fulde udbytte af de faglige og strukturerede kvalitetsdata samt 
styrket sammenhæng og samarbejde på området. Undersøg derfor med din it-leverandør om byggeblokkene inkluderes i jeres 
it-løsning i forbindelsen med jeres opgradering til VUM 2.0.  

Når I skal implementere Sammenhæng til FSIII 
Når din kommune har truffet beslutning om implementering 
af FFB, skal I være opmærksomme på, om jeres nuværende 
kontrakt med jeres it-leverandør inkluderer FFB’s klassifikatio-
ner, uddata-specifikation og system til system-understøttelse. 
Hvis I er i den situation, at I forbereder et udbud af jeres it-
fagsystem, kan I stille krav i jeres udbudsmateriale om, at it-
fagsystemet skal understøtte FFB. Dette krav kan I også skrive 
ind i et tillæg til et SKI-indkøb. 

På bagsiden kan du læse mere om FFB’s materialer og aktivi-
teter, som kan være nyttige i forbindelse med din kommunes 
implementering. 

Digitalisering og klassificering af begreber giver os nye mulig-
heder for at bygge bro i dokumentationen på tværs af områ-
der og fagligheder. KL arbejder på at udvikle grundlaget for, 
at man som medarbejder via sit it-fagsystem kan få indblik i 
relevant og aktuel dokumentation i tilfælde, hvor borgeren 
modtager indsatser fra andre områder.  

Dialog med it-leverandører 

Projektet har haft en løbende bilateral dialog med områdets 
it-fagsystemsleverandører DXC, KMD, Systematic, EG og Net-
company om udvikling, test og hvordan FFB materialiserer sig 
i de respektive systemunderstøttelser. 
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Fælles Faglige Begreber består af 
 

Fælleskommunalt  
funktionsevnekatalog 

Fælleskommunalt 
indsatskatalog 

Fælleskommunal 
Guide til FFB  

Fælleskommunal  
uddata-specifikation 

Fælleskommunale og klassificerede be-
greber for borgernes funktionsevne. 

Fælleskommunale og klassificerede be-
greber for sociale indsatser inden for 
FFB’s paragrafafgrænsning. 

En samarbejds- og dokumentationsmodel, 
der understøtter samarbejdet mellem myn-
dighed og udfører samt produktion af fag-
lige kvalitetsdata. 

 

En uddata-specifikation som mulig-
gør, at kommunerne kan trække 
strukturerede og sammenlignelige 
data ud af sine respektive it-fagsy-
stemer. Specifikationen dækker 
over dataelementer i: 

▪ Funktionsevnekataloget 
▪ Borgerens støttebehov 
▪ Indsatsmål 
▪ Indsatskataloget 

 

 

Fælleskommunal  
Funktionsevneguide 

Implementeringsaktiviteter  
og -materialer 

Fælleskommunal  
System til system-kommunikation  

Hjemmeside 
& nyhedsbrev 

Et redskab, som kan støtte medarbej-
derne, når de skal forholde sig til bor-
gernes funktionsevne. 
 

▪ Halvårlige netværksmøder  
▪ COK-udbudt kompetenceudvikling 
▪ En implementeringsguide 
▪ Et lokalt business case-værktøj 

En løsning som muliggør kommunikation og 
datadeling mellem forskellige it-fagsystemer 
på området. Tidshorisonten for dette 
udviklingsspor er dog længere  end 
projektets øvrige leverancer. 

 

 

 

Nyhedsbrev 

http://eepurl.com/cTXd8P 

www.kl.dk/ffb 

http://eepurl.com/cTXd8P

