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NOTAT 

 

 

Vilkår og betingelser ifm. ibrugtagning af begrebsklas-
sifikationer i Fælles Faglige Begreber 

FFB’s begrebsklassifikationer er udviklet i samarbejde med kommuner og So-

cialstyrelsen og er indarbejdet i Voksenudredningsmetoden version 2.0. KL 

har drevet udviklingen af de fælles begreber ved indhentning og inddragelse 

af kommunal praksisviden og siden klassificering, mens Socialstyrelsen har 

bidraget med ekspertise ift. fagligt terminologiarbejde og metodecompliance. 

Autoritativ kilde til begrebsklassifikationer 

For it-leverandører, som skal anvende begrebsklassifikationerne i deres it-

fagsystemer, anvendes den til enhver tid gældende terminologiserver som au-

toritativ kilde til klassifikationerne. Serveren er for nuværende (aug.2021) Ca-

reCom’s HealthTerm, og er således single source of truth. CareCom har ud-

viklet en API til HealthTerm, som kan tilgås ved KL og Forvaltningsenheden i 

KOMBIT. 

Anvendelse, kopiering og genbrug af begrebsklassifikationer 

Brugeren af begrebsklassifikationerne har ikke tilladelse til at ændre, tilføje 

eller slette i begrebsklassifikationerne. Det gælder ændring af oplysninger i 

attributterne, samt i kolonnerne i de udstillede xlsx-formater.  

Det er ej heller tilladt at fravælge specifikke begreber i klassifikationerne i for-

bindelse med kravsætning, it-understøttelse og lokal konfigurering. 

Det er tilladt at:    

- Benytte synonymer for de enkelte begreber i it-understøttelsen, i de 

tilfælde hvor der forekommer et synonym i klassifikationen. 

- Tilføje lokale hjælpetekster, eksempler m.m., dog uden det forårsager 

ændring i begrebets betydning. 

- Være mere detaljeret i den lokale konfigurering af et it-fagsystem end 

klassifikationerne lægger op til, hvis man sørger for at de lokale data-

felter mapper entydigt og konsekvent op til det nærmeste klassifice-

rede begreb i det fælleskommunale hierarki. 

Opdateringshyppighed 

Begrebsklassifikationerne ajourføres årligt i samme opdateringsproces som 

Socialstyrelsens opdateringer af redskaber og materialer i Voksenudrednings-

metoden (VUM 2.0). Dette arbejde påbegyndes i juni og afsluttes på den an-

den side af sommerferien. Nye versioner adviseres via de gældende kommu-

nikationskanaler1, releases på den aktuelle klassifikationsserver og opdateres 

i de relevante materialer.  

Betingelser og vilkår for øvrig brug af begrebsklassifikationer 

Begrebsklassifikationerne udstilles som arkitekturprodukter i xlsx-format. Ved 

enhver øvrig anvendelse, kopiering og genbrug af klassifikationerne (eksem-

pelvis i tilfælde af mapninger, udstillinger, opmærkninger) forpligtes brugeren 

ligeledes til at holde sig ajour med løbende opdateringer, så der ikke florerer 

forældede versioner. 

 
1 Frem til overdragelse af FFB-datastandarden til KOMBIT’s forvaltningsenhed (ved udgangen 

af 2021) adviseres ændringer via FFB’s nyhedsbrev.  


