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NOTAT 

 

Sammenhæng mellem temaer i Socialtilsynets kvali-
tetsmodel og udredningstemaerne i Fælles Faglige Be-
greber og VUM 2.0 

Temaerne i kvalitetsmodellen anvendes til at bedømme om et tilbud har fornøden 

kvalitet. Socialtilsynet skal ved godkendelse af et tilbud foretage en bedømmelse af 

alle indikatorer i kvalitetsmodellen.   

 

Link til Kvalitetsmodellen:  

https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/socialtilsyn/kvalitetsmodel-tilbud.pdf 

 

Udredningstemaerne i VUM 2.0 /Fælles Faglige Begreber anvendes til udredning af 

den enkelte borgers funktionsevne og behov for støtte. En borger skal i VUM kun 

udredes i forhold til de temaer, der er relevante for den enkelte i relation til den kon-

krete sag. Derfor vil den enkelte borger ikke nødvendigvis være udredt i forhold til 

alle de temaer og indikatorer, som skal bedømmes i kvalitetsmodellen.  

 

For flere af temaerne i Kvalitetsmodellen er indikatoren, at der er sat konkrete indi-

viduelle mål sammen med borgeren. I VUM relateres borgerens mål til udrednings-

temaerne. Det vil sige, at hvis det er relevant for den enkelte borger i den aktuelle 

sag, er der formuleret indsatsmål, som relaterer til de udredte temaer. Det sociale 

tilbud kan sammen med borgeren formulere delmål i relation til de mål, som myndig-

hed bestiller tilbuddet til at arbejde med.  

 

Figur 1:  Sammenhæng mellem kvalitetsmodellens temaer og udredningstemaerne 

i VUM 2.0/FFB 

 

Tema i Kvalitetsmodellen  Tema i VUM 2.0/FFB 

Uddannelse og beskæftigelse 

 

 

- Sociale forhold  
o Uddannelse og job 

- Samfundsliv  
o Varetage uddannelse  
o Varetage beskæftigelse  

Selvstændighed og relationer  

 

 

- Relationer  
o Indgå i samspil og kontakt  
o Deltage i sociale fællesska-

ber og fritidsaktiviteter  
o Varetage relationer til net-

værk  

 

Borgerens selvstændighed afspejles på 

tværs af alle aktivitets- og deltagelsestema-

erne i VUM, idet funktionsevnen vurderes på 

baggrund af det omfang borgeren selv kan 

udføre relevante aktiviteter.  

https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/socialtilsyn/kvalitetsmodel-tilbud.pdf
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NOTAT 

 

Målgruppe, metoder og resultater 

 

 

 

Teamet omhandler ikke den enkelte borgers 

funktionsevne og behov og er derfor ikke et 

udredningstema i VUM 2.0/FFB. 

 

VUM 2.0/FFB understøtter temaet gennem 

en målgruppeangivelse, kobling af borgerens 

mål og delmål og vurdering af resultaterne af 

indsatsen i forhold til borgerens funktions-

evne og støttebehov.   

Sundhed og trivsel  - Mentale forhold  
o Bevidsthedstilstand 
o Orienteringsevne 
o Igangsætning og motivation 
o Intellektuelle funktioner 
o Psykosociale funktioner 
o Hukommelse 
o Følelser og adfærd 
o Opmærksomhed og koncen-

trationsevne 
o Virkelighedsopfattelse 
o Organisering og planlægning 
o Problemløsning 
o Indsigt i egen situation 

- Sundhedsforhold  
o Kost  
o Søvn 
o Døgnrytme 
o Motion 
o Tobak  
o Rusmidler 
o Fysisk helbred 
o Sundhedsfaglig behandling 

og træning  
- Egenomsorg  

o Varetage egen sundhed  

Organisation og ledelse  Teamet omhandler ikke den enkelte borgers 

funktionsevne og behov og er derfor ikke et 

udredningstema i VUM. 

Kompetencer  Teamet omhandler ikke den enkelte borgers 

funktionsevne og behov og er derfor ikke et 

udredningstema i VUM. 

Fysiske rammer  - Sociale forhold 
o Boligsituation  

- Omgivelser 
o Boligområde  

 

 


