
 

 

Bilag 4.g.a   

  

Afsluttende rapport for initiativ 5.5.b.: Digitalisering af Handicap og 
Udsatte Voksenområdet (DHUV)  

Stamdata 

Tabel 1: Stamdata for initiativ 5.5 b 
Initiativnavn Digitalisering af Handicap og Udsatte Voksenområdet 

(DHUV) 

Ministerium Ministeriet for børn, ligestilling og sociale forhold (MBLIS)  

Institution Socialstyrelsen 

Budget og finansiering Projektets budget på 19,5 mio. kr. er finansieret af Fonden 
for velfærdsteknologi med 7 mio., KL med 3 mio. og 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 
forhold med 9,5 mio. kr. 

Ansvarlig for statusrapportering KL 

Formand for følge-/arbejdsgruppe Steffen Bohni, Afdelingschef, Socialstyrelsen 

Projektleder Jan Grove Korsholm, Specialkonsulent, Socialstyrelsen 

Projektejer Steffen Bohni, Afdelingschef, Socialstyrelsen 

Programleder  
Starttidspunkt   

Sluttidspunkt 30. juni 2014 

Øvrige kommentarer  

 

Resultater 

Formålet med DHUV-projektet er:  

• at gennemføre et fælleskommunalt udbud omkring it-understøttelsen af 
VUM-metoden i regi af KOMBIT.  

• gennem uddannelse at understøtte de lokale omstillingsprocesser og 
behov for efteruddannelse af medarbejderne i de nye metoder.  

• at markedsføre kravspecifikationen i forhold til it-leverandører. Hensigten 
er, at leverandørerne løbende indarbejder elementer fra 
kravspecifikationen i nye versioner af deres systemer.Formålet er 
realiseret. Projektets resultater er følgende: 

 
Det fælleskommunale udbud af it-understøttelsen: 
Ni kommuner valgte at være med i Kombits udbudsnetværk. De udviklede en 
udvidet kravsspecifikation, der skulle sikre bedre it-understøttelse og åbne snitflad 



 

til de øvrige systemer i kommunerne. Der er valgt leverandører, og it-systemet er 
implementeret i de tre første kommuner i efteråret 2014.    
 
Uddannelse af medarbejdere 
VIA UC har for Socialstyrelsen gennemført undervisning i 
Voksenudredningsmetoden for sagsbehandlere, konsulenter og ledere i mere end 
40 nye kommuner, der ikke deltog i udviklingsforløbet. Hertil kommer 
undervisning af ca. 70 superbrugere.  
 
VIA UC tilbyder efter endt samarbejdet med Socialstyrelsen fortsat grundkurser 
og superbrugerkurser.  
 
Som en del af udviklingsprojektet blev langt størstedelen af de 21 deltagende 
kommuner uddannet i metoden. 
 
Markedsføring af kravspecifikation over for it-leverandører 
Socialstyrelsen har afholdt to temadage om it-kravspecifikationen. På disse 
temadage har det primært været kommunale ansvarlige for indkøb af it, der har 
deltaget. Derudover er Socialstyrelsen løbende i dialog med de fire it-leverandører 
om opdatering af kravspecifikationen samt udvikling af snitfladebeskrivelser. 
 
Udbredelse af VUM og DHUV  
71 kommuner har taget VUM i brug, og yderligere 15 er i gang med at 
implementere metoden. Generelt betyder den store udbredelse af VUM også stor 
udbredelse af it-systemer, der understøtter VUM. Der er kun få kommuner, der 
har implementeret eller planlægger at implementere VUM, som hverken har købt 
eller planlægger at købe it-understøttelse af metoden. 
 
Økonomi 

Projektets budget på 19,5 mio. kr. er finansieret af Fonden for velfærdsteknologi 
med 7 mio. kr., KL med 3 mio. kr. og Ministeriet for Børn, Ligestilling, 
Integration og Sociale forhold med 9,5 mio. kr. Budgettet er overholdt. 

Fremtidigt ejerskab 

Den videre indsats i forhold til VUM/DHUV koordineres af Socialstyrelsen. KL 
vil følge udviklingen fremadrettet. 

Socialstyrelsen har på nuværende tidspunkt besluttet at understøtte projektet i 
2014 og i 2015 med ét årsværk og 500.000 kr. til drift. Der er endnu ikke taget 
stilling til eventuel forlængelse. Socialstyrelsen gennemfører en række initiativer, 
der understøtter udbredelse, implementering og vedligehold af metoden, fx 
national og regionale konference for ledere, konsulenter og superbrugere. 
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