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NETVÆRKSRUNDE 1 
PLANLÆGNING AF IMPLEMENTERING

Spørgsmål til inspiration:

• Fortæl om jer selv (det kan være stilling, typiske arbejdsopgaver, berøring med 

myndighed og drift) og jeres kommune (stor/lille, sælger/køber, hvilket fagsystem 

I har, om I allerede arbejder med lignende initiativer som i FFB og VUM 2.0)  

• Har I opstartet planlægningsarbejdet i din kommune? Hvad har I gjort jer af 

overvejelser?

• Har du hentet viden og inspiration ifm. planlægningsarbejdet? Hvor?

• Hvad synes du er vigtigt at lægge vægt på i implementeringen? Hvorfor? Og 

hvordan vil du gøre det?

• Hvad er dine forventninger til implementeringen? Og hvad er forventningerne i 

din organisation?

• Hvad indebærer den ideelle implementering for dig? 
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VIDEOHILSEN FRA KAREN ANJA IVERSEN, 
SPECIALKONSULENT I HELSINGØR KOMMUNE, KAI06@HELSINGOR.DK



Implementering af VUM 
2.0 og Fælles Faglige 
Begreber i Helsingør 

Kommune

FFB Netværksmøde d. 10. november 2021
Specialkonsulent Karen Iversen



Teknisk spor
It-understøttelse/

Arbejdsgangsbeskri
velser

Fagligt spor 
Undervisning/

metodeunderstøttel
se

Integration til 
Fælleskommu

nale 
infrastruktur

Taskforce
Ankestyrelsen

Organisations-
udviklingsspor

Samarbejde på 
tværs af myndighed 

og udfører/
dokumentation hos 

udfører

Elementer i projektet:



Tidslinje for implementering af VUM 2.0 og FFB

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober

Planlægning

Metode
undervisning v. 

Komponent

Systemteknisk 
klargøring v. 

KMD

Udarbejdelse 
af 

vejledninger/
manualer mv

Go-live 6. 
september 

2021

Kombineret 
metode- og 

system-
undervisning

Drift 26. 
oktober 2021

Projektinitiering
6. januar 2021

Konvertering 
deadline 31. 

december 2024



Tanker og tilbagemeldinger efter go-live
Et plaster der 
skulle hives af, 

men nu er vi i gang 
og det er godt

Rart at der er god 
tid til 

konvertering

Mange nye ting, 
man skal forholde 
sig til – men også 

meget kendt

Vi har fokus på at 
tilrette og justere som 
vi løbende gør os nye 

erfaringer



NETVÆRKSMØDE FOR FÆLLES FAGLIGE BEGREBER
1
0
. 
N

O
V

E
M

B
E

R
 2

0
2
1

NETVÆRKSRUNDE 2 
GEVINSTREALISERING

Spørgsmål til inspiration:

• Hvad vil din kommune opnå med implementering af FFB og VUM 2.0? 

• Hvilke gevinster har I identificeret i din kommune? 

• Har I arbejdet med at beskrive jeres kommunes udfordringer, behov, de 

forventede gevinster og nødvendig ny adfærd, fx i et gevinstkort? 

• Har I arbejdet med at beskrive jeres gevinster, så de er konkrete og målbare??

• Har I drøftet hvordan implementeringen af FFB og VUM 2.0 skal gavne borgerne 

og de forskellige organisatoriske niveauer i din kommune?
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Implementering af VUM 2.0 og fælles faglige begreber

- Struer kommunes forløb og overvejelser

November 2021



Mig og min funktion:

• Rikke Hede Thomassen (rikkeht@struer.dk)

• Ansat i Struer siden oktober 2020

• 3 årig periode med fokus på
• Teknisk og faglig implementering af VUM/FFB
• Socialfaglig dokumentation
• Journalsystemet Nexus



Tidsplan

• Jan- maj: Undervisning sagsbehandlere

• Juni: Teknisk opsætning af Nexus

• Uge 26: Migrering og konvertering sagsbehandlere

• Uge 27: GO live ved sagsbehandlerne

• Uge 35-48: Løbende undervisning, konvertering og GO 
Live hos tilbud

• Faglig undervisning af nye medarbejdere, planlægges 
indtil videre løbende.
▪ Forventes hvert kvartal 



• Faglig undervisning med udgangspunkt i arbejdsgange
▪ Struer kommunes og journalsystemets arbejdsgange
▪ Har for os givet stor mening
▪ Har kunne relatere til egne sager egen praksis

• 14 timers undervisning (online) andre 8 timers fysisk undervisning 
▪ Sagsbehandlere, der er online undervist, har haft flere spørgsmål
▪ De efterspørger opfølgningsundervisning med blik ind i fagsystem

• Hvad er den umiddelbare feedback/tanker
▪ Synes nyt fokus i VUM 2.0 er positivt
▪ Det giver mening
▪ Bekymret for mere arbejde (synes det er mere omfattende)
▪ Ønske om flere undertemaer
▪ Næsten ingen udfordringer for dem, ved den løbende overgang af interne 

tilbud (at arbejde i to ”moduler”)
▪ Har (i en lang periode) haft brug for tilstedeværelse af videns person, i forhold 

sparring omkring metode og til nye arbejdsgange i journalsystemet (ikke pga. 
VUM)

Sagsbehandlere



• Den samme underviser til alle medarbejdere
▪ Sikret kontinuitet
▪ Sårbart

• Undervisningsmoduler
▪ VUM 2.0 og sagsbehandling (2½ time)

➢ Taget rigtig godt imod 

➢ Givet større forståelse

▪ Den gode dokumentation (8 timer: Oplæg og gruppearbejde)
➢ Taget rigtig godt imod

➢ Synes det har været godt med fokus på egen dokumentationspraksis

➢ 8 timers undervisning: en lang dag for mange (det praktisk mulige)

▪ E-learning i forhold til journalsystem (7 film)
➢ Fyldt meget lidt, da de kender systemet i forvejen

• Tilstedeværelse på alle tilbud efter endt undervisningsforløb
▪ Til spørgsmål, hjælp ved konvertering og justering af journalsystemet ved behov

➢ Ikke så mange spørgsmål umiddelbart efter. Kom ca. 2-4 uger efter

➢ Vigtigt med nem og hurtig tilgang til hjælp

• Hvad er den umiddelbare feedback/tanker
▪ Synes nyt fokus i VUM 2.0 er meget positivt
▪ Tænker det bliver nemmere for dem, at vide hvad de konkret bestilles til (vide hvad 

sagsbehandler forventer)
▪ Giver mening for de fleste borgere. ”Hvad med dem, som ikke selv kan opstille mål?” 
▪ ”Hvad hvis borgerne ønsker at blive politimand?” 

Tilbudsmedarbejdere



• Udsat undervisning af sagsbehandlere, til vi kunne mødes fysisk

• Haft en underviser mere
▪ Mindre sårbar

▪ Større viden spredning

• Haft mere luft mellem undervisning af tilbud
▪ Vil give længere periode med dobbeltarbejde for sagsbehandlerne

• Ikke haft flere systemtekniske implementeringer på samme tid
▪ VUM

▪ Enkeltsagsprincip/sags- og dokumentindeks

▪ Flytning og genopbygning af alle roller og tildeling til alle medarbejderne   

Hvad kunne vi, med fordel, have gjort anderledes?



• Oprydning af medarbejdernes brugergrænseflade
▪ Fjernet alt overflødigt

▪ Selvom det er nyt, oplever de det mere overskueligt

▪ Har gjort dem mere fortrøstningsfulde for overgangen

• Undervisning i – Den ”gode” dokumentation

Fordel vi gjorde sammen med



Funktionsevnevurdering
- Struer koncept i proces
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NETVÆRKSRUNDE 2 
UDFORDRINGER VED IMPLEMENTERING

Spørgsmål til inspiration:

• Hvor ser I udfordringer? 

• Hvilke begrænsninger er I underlagt?

• Hvordan vil I/har I håndteret udfordringerne? 

• Har du hentet viden og inspiration, som har hjulpet til at løse problemerne?

• Hvad er dine bedste fif/råd til implementeringen, som du vil dele med bordet? 

• Hvis du skulle skrive en ønskeseddel ifm. implementeringen, hvad ville der så stå 

øverst på den?

• Du kan også bede om fif og råd til en eller flere specifikke problemstillinger i 

relation til din kommunes implementering.
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SESSION 1

Sammenhæng i 

dokumentationen mellem 

tilgrænsende paragraf-

områder

Lokale K1

SESSION 3

Data for menigmand

Lokale Syd

SESSION 2

Erfaringer med det fælles-

kommunale indsatskatalog 

og potentialer for 

udvidelser

Lokale Nord

FROKOSTPAUSE
FROKOST 12.30 – 13.30

SESSIONER 13.30 – 14.40 

PAUSE M. KAGE 14.40 – 15.00

AFRUNDING 15.00 – 15.30
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TAK FOR JERES BIDRAG4 kommuner tog imod os til 

interviews af borgere og 
medarbejdere

3 nationale workshops 

133 deltagere

6 spørgeskemaer

8 kommuner deltog i pilottest

62
kommuner 
leverede 
materiale

4173
Indsats-

beskrivelser
22

kommuner 
har deltaget 
i udviklingen

412
pjecer, 

kvalitets-
standarder 

mv. 

48 
kommuner 
leverede 
materiale

28 
faglige 

metoder og 
redskaber

21
kommuner 

har deltaget 
i udviklingen

565
faglige 

begreber


