Afslutningsrapport
Afsluttende rapport for initiativ 3.2: Bedre data på handicap- og
udsatte voksne-området
Stamdata

Tabel 1: Stamdata for initiativ 3.2: Bedre data på handicap- og udsatte
voksne-området
Ministerium
Institution

KL

Styregruppe

Styregruppen for Fælles Faglige Begreber

Projektejer

Niels Arendt Nielsen

Projektleder

Gitte Duelund Jensen

Starttidspunkt

01-10-2016

Oprindeligt forventet sluttidspunkt

31-10-2018

Egentligt sluttidspunkt

31-12-2018

Samlet budget (2016-2020)

Fælleskommunalt finansieret

Samlet mer- eller mindreforbrug

-
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Formål og resultater

Formålet med initiativ 3.2: bedre data på handicap og udsatte voksne-området, er
at understøtte en mere ensartet dokumentationspraksis på tværs af kommunerne
ved hjælp af strukturerede- og klassificerede begreber for borgeres funktionsevne,
og kommunalt iværksatte sociale indsatser.
Initiativets hovedleverancer er herunder oplistet i relation til initiativets faser:
Afdækning (fase 1):
1. Afdækning og analyse af henholdsvis de faglige metoder og it-systemer der
i dag anvendes i kommunerne af myndighed og udfører. Analysen tager
afsæt i erfaringerne fra Fællessprog III.
2. Afdækning og analyse af behov for videreudvikling af
Voksenudredningsmetoden udover det, der handler om klassificering og
strukturering af funktionsevnetilstande, sociale indsatser og
effektdokumentation.
3. Afdækning og analyse af eksisterende modeller og metoder for
effektdokumentation, samarbejdsmodeller mellem myndighed og udfører
samt forskellige IT-systemer
4. Survey om eksisterende metoder og systemer, som skal afdække hvor
mange kommuner, der anvender specifikke måle- og udredningsmetoder
og typer af it-systemer. Derudover skal kommunes faglige ønsker til
videreudvikling af de eksisterende metoder og systemer afdækkes.
5. Design af udviklingsfasen, herunder afgrænsning af projektet i forhold til
hvilke paragrafer og målgrupper projektet skal omfatte i udviklingsfasen.
6. Et beslutningsoplæg for udbredelsesstrategi – herunder hvordan projektet
sikre videreudvikling af den eksisterende it-understøttelse af
socialområdet.
Udvikling – (fase 2):
1. Et fælleskommunalt struktureret og klassificeret begrebskatalog for sociale
indsatser.
2. Fælleskommunalt struktureret og klassificeret begrebskatalog over
funktionsevne.
3.

Fælleskommunal dokumentationspraksis for indsatseffekt forankret i en
videreudvikling af Voksenudredningsmetoden (VUM) og i den
fælleskommunale rammearkitektur.

Initiativet gennemfører i 2019, i regi af den Fælleskommunale Digitale
Handlingsplan, en test af ovenstående leverancer (fase 3). Den lokale
implementering af ovenstående leverancer understøttes i perioden 2020-2021 (fase
4).
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Fremtidigt ejerskab

Initiativets test- og implementering er fremtidigt forankret i, og ejet af, KL.
Effektmål

Fra initiativets aftalepapir:


Bedre og mere effektive indsatser gennem systematisk opfølgning på
effekten af indsatserne og større genanvendelse af data på tværs af
aktørerne på det specialiserede socialområde.



Mere sammenhængende indsatser og bedre samarbejde omkring borgerne
på tværs af aktørerne på handicap- og udsatte voksne-området.



Bedre grundlag for prioritering og styring i den enkelte kommune samt for
sammenligning på tværs af kommuner i forhold til både kvalitet og
økonomi gennem øget datakvalitet.



Mulighed for større gennemsigtighed mellem målgrupper på voksensocialområdet, udgifter og effekter af indsatserne gennem mere ensartet og
systematisk dokumentationspraksis.

Ovenstående gevinster forventes tidligst synlige efter initiativets forventede
implementering ved ultimo 2021.
Økonomi

Initiativet er fælleskommunalt finansieret.

