
Dato: 29. juni 2020 

 

Sags ID: SAG-2020-03584 

Dok. ID: 2950268 

 

E-mail: ANGA@kl.dk 

Direkte: 3370 3920 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 1 af 2 

NOTAT 

 

Baggrundsnotat om klassifikation af begrebet støtte-
behov v.1.01. 

I perioden februar 2020 til juni 2020 har KL sammen med Socialstyrelsen 

udviklet en ensartet definition af begrebet Støttebehov og herunder en fæl-

leskommunal skalering for de enkelte niveauer af støttebehov. Den ensar-

tede definition indgår i VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber.  

 

I lighed med udarbejdelse af øvrige klassificerede begreber, i FFB, bliver be-

grebet støttebehov databærende, når det klassificeres og implementeres i it-

fagsystemerne.  

 

Proces for udvikling af begrebet 

Udvikling af begrebet har taget afsæt i materiale fra 48 kommuner i forbin-

delse med en afdækning, hvor kommunerne har beskrevet deres brug af 

Voksenudredningsmetodens ”samlede vurdering”, hvor der angives en sam-

let funktionsvurdering (samlet vurdering af borgerens behov). Formålet med 

afdækningen var et praksisnært fundament for det videre udviklingsarbejde.  

 

Kommunernes tilbagemelding viste, at udfordringen er, at medarbejders vur-

dering omhandler både borgers funktionsnedsættelse og støttebehov. Dette 

gav sig udslag i angivelsen af scoren, og derfor var erfaringen, at angivelsen 

var meget forskelligartet mellem både kolleger og kommuner. Der var derfor 

behov for at funktionsevnenedsættelsen knytter sig til de undertemaer, der 

er relevant for borgerens udredning og behov for at udvikle en ensartet defi-

nition for begrebet støttebehov og beskrive dette særskilt fra funktionsevne-

nedsættelsen, samt entydigt at beskrive de enkelte skalatrin omkring begre-

bet støttebehov.  

 

Gennem analyse af materialet fra 48 kommuner blev fællestræk identificeret. 

Herefter er disse begrebsgjort, i samarbejde med Socialstyrelsen, ved hjælp 

af de mange lokale definitioner, der findes rundt i kommunerne. Herefter er 

der udarbejdet en begrebsbeskrivelse indeholdende term, definition, kom-

mentar og formidlingsversion. Ligeledes er der oprettet en skalering i fem 

trin, der niveaudeler borgers behov for støtte. Både begrebsbeskrivelse og 

skalering er kvalitetssikret hos et udvalg af kommuner, som har skulle for-

holde sig til at begrebet og beskrivelsen synes at være omsættelig i daglig 

praksis og vil kunne kvalificere den daglige dokumentationspraksis. 
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NOTAT 

 

Klassifikation og terminologi 

Støttebehovsbegrebet er klassificeret med en UUID-kode og kan hentes på 

projektets klassifikationsservice HealthTerm. Klassificeringen bevirker, at be-

grebet bliver ensartet på tværs af de it-fagsystemsleverandører, som anven-

der klassifikationen. Et fælles sprog indenfor kommunernes social- og sund-

hedsområde er forudsætning for at det borgernære personale fortsat kan le-

vere indsatser af høj kvalitet. Der skabes mulighed for at få et samlet flerfag-

ligt overblik over borgerens sundheds- og socialfaglige situation og tiltag. En 

fælles datastandard for støttebehovsbegrebet er forudsætning for at reali-

sere dette potentiale.  

  

Definition for begrebet støttebehov 

Term: støttebehov 

Definition: 

 

Omfanget af en persons behov for udefrakommende støtte 

vurderet på baggrund af personens funktionsevne inden for 

forskellige livsområder 

 

Kommentar: Omfanget vurderes ud fra, hvor ofte og hvor megen støtte 

personen skal have for at kunne overskue og udføre de ak-

tiviteter, der er relevante for personen. Støttebehovet siger 

ikke noget om, hvilken specifik indsats personen har brug 

for, men det siger noget om omfanget af indsatsen, fordi 

den skal modsvare behovets omfang. 

Formidlings-

definition: 

Støttebehov er omfanget af en persons behov for udefra-

kommende støtte vurderet på baggrund af personens funk-

tionsevne inden for forskellige livsområder. Omfanget vur-

deres ud fra, hvor ofte og hvor megen støtte personen skal 

have for at kunne overskue og udføre de aktiviteter, der er 

relevante for personen. Støttebehovet siger ikke noget om, 

hvilken specifik indsats personen har brug for, men det si-

ger noget om omfanget af indsatsen, fordi den skal mod-

svare behovets omfang. 

 

Støttebehovsskalering 

Intet Aldrig behov for støtte til nogen relevante aktiviteter 

Let Mindst en gang imellem behov for støtte til få relevante 

aktiviteter 

Moderat Nogle gange, i perioder eller ofte behov for støtte til flere 

relevante aktiviteter 

Højt For det meste behov for støtte til de fleste relevante aktivi-

teter 

Fuldstændigt Næsten altid eller altid behov for støtte til alle relevante 

aktiviteter 

 


