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Agenda
› Introduktion til DASSOS arbejdsgruppe om effekt og progression
› Præsentation af Fælles Faglige Begreber
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Projektets ophav
Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020
Initiativ 2.2;
Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet

Fælles Faglige Begreber

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020
Initiativ 3.2;
Bedre data på handicap- og udsatte voksne-området.

FFB & DASSOS

www.kl.dk/ffb

Hvorfor Fælles Faglige Begreber
Manglende sammenhæng & fælles
faglig kommunikation på tværs af

Større gennemsigtighed

af indsatserne - i det enkelte
forløb og på tværs af tilbud

for sammenhænge mellem
tilstand, indsatseffekt og pris

FFB & DASSOS

myndighed og udfører inden for
socialområdet

Behov for viden om effekt

Behov for bedre samarbejde –

Svingende datakvalitet –

mere koordination og fælles begreber om
borgerne med de øvrige kommunale
fagområder

udfordring i forhold nøgletal og
tendenser på socialområdet på
tværs af kommunerne

Vores egen afdækning bekræfter behovene
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Hvordan rammer vi udfordringerne og kommer i mål?

FFB & DASSOS

1. Standardisere, strukturere
og klassificere begreber
→ Funktionsevne
→ Indsatser
→ Indikatorkatalog

2. Fælles dokumentationspraksis
Fælles
begrebsapparat

3. Digital understøttelse
→ Dokumentation baseret på
klassifikationer
→ Mulighed for system-system
kommunikation
→ Standardiseret udtræk af data , der
giver mulighed for fælles læring på
tværs af kommuner

ITunderstøttelse

→ Fælles måde at dokumentere indsatsens effekt
for borgeren
→ Fælles praksis mellem myndighed og udfører i
de to vigtigste kontaktpunkter: bestilling og
opfølgning.

Dokumentationspraksis
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Modellen for datadreven dialog om indsatseffekt

FFB & DASSOS

Hvilke data og hvilket grundlag for dialog giver den?
Funktionsevne-måling 1

Forventet funktionsevne

Funktionsevne-måling 2

Klassifikation: Praktiske opgaver; indkøb

Klassifikation: Praktiske opgaver; indkøb

Klassifikation: Praktiske opgaver; indkøb

Funktionsevneniveau: 3

Funktionsevneniveau: 1

Funktionsevneniveau: 2

Indsats
(socialt tilbud)
Klassifikation:
§85 Bostøtte
Støtte til selvstændigt indkøb

Indsatseffekt

TID
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Styregruppen i FFB, og afgrænsning af paragrafområder

FFB & DASSOS

§103
Beskyttet
beskæftigelse

Botilbud

§104
Samvær og aktivitet

§107
Midlertidigt botilbud

Dagtilbud

§108

ABL §105

Længerevarende
botilbud

Almen ældre/handicapbolig

§85
Socialpædagogisk
bostøtte

Botilbudslignende tilbud
/ Egen bolig
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Detaljeret tidsplan for Fælles Faglige Begreber

FFB & DASSOS

2017

Analysefase
Faglige metoder
VUM praksis
Samarbejdsmodeller
IT-systemer

2018

2019

2020

2021

Udviklingsfase

Pilotfase

Implementeringsfase

Klassifikationer
IT-understøttelse
Dokumentationspraksis

Teknisk test
Konverteringstest
Justeringsfase

Kommunal implementering
Kompetenceløft
Feedback

Klassifikation af funktionsevne &
fælleskommunalt indsatskatalog

Præ-implementering

Governance

Lokal implementeringsstøtte

Udvikling af implementeringsmateriale
Netværksmøder og vidensdeling

Tværfaglig dokumentations- &
samarbejdspraksis

Overlevering til Governance

National implementeringsmonitorering

Samarbejde med Socialstyrelsen om justering af VUM

National kompetenceudvikling

Understøtte FFB i VoksenUdredningsMetoden

Kompetenceløft af sociale medarbejdere m. særligt fokus
på borgernært personale

Evaluering

Fælles Ledelses InformationsSystem (FLIS)
Kortlægning af datastruktur ift. it-systemer og lokal ledelsesinformation.

Q1
Fase 1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2
Fase 2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3
Fase 3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Fase 4

Der tages forbehold for ændringer til aktiviteterne under hver enkel fase. Den senest opdaterede tidsplan kan findes på www.kl.dk/ffb

8

Katalog over funktionsevnebegreber version 1.0
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Funktioner og forhold
Fysiske funktioner
•
•
•
•
•

Hørelse
Stemme og tale
Syn
Bevægelse
Smerte og
sansefunktioner

Mentale funktioner
•
•
•
•
•

Bevidsthedstilstand
•
Orienteringsevne
•
Igangsætning og
•
motivation
Intellektuelle funktioner•
Psykosociale funktioner

Sociale forhold
Hukommelse
•
Følelser og adfærd
Opmærksomhed og •
koncentrationsevne •
Virkelighedsopfattelse

Organisering og
planlægning
Problemløsning
Indsigt i egen
situation

•
•
•
•
•
•
•
•

Sundhedsforhold

Familiesituation
Boligsituation
Økonomisk situation
Uddannelse og job
Interesser
Traumatiske oplevelser
Kriminalitet
Prostitution

•
•
•
•
•
•
•

Kost
Døgnrytme
Motion
Rygning
Rusmidler
Fysisk helbred
Sundhedsfaglig behandling
og træning

Aktivitet og deltagelse
Relationer
•
•
•

Samfundsliv

Samspil og kontakt
Sociale fællesskaber
Varetage relationer til netværk

Kommunikation

Varetage uddannelse
Varetage beskæftigelse
Varetage økonomi

•
•
•

Egenomsorg
•
•
•
•

Af- og
påklædning
Vask
Kropspleje
Spise

Forstå meddelelser
Fremstille meddelelser
Samtale
Anvendelse af kommunikationsmidler og –teknikker

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Hjælp og omsorg for andre
Passe ejendele
Indkøb
Madlavning
Rengøring
Tøjvask

Mobilitet
•
•
•
•

Drikke
Toiletbesøg
Seksuel aktivitet
Varetage egen
sundhed

Gang og bevægelse
Ændre og opretholde kropsstilling
Bære, flytte og håndtere genstande
Færden med transportmidler

•
•
•
•

Omgivelsesfaktorer
Omgivelser
•
•

Opgaver i hjemmet

Holdninger i omgivelserne
Personer i netværk

•

Boligområde

OBS! Der tages forbehold for, at begrebsapparatet
undergår test i perioden jan. 2019 tom. Dec. 2019,
hvorfor er den endelige liste over begreber kan
ændre sig. Det opdaterede begrebsapparat kan
findes på kl.dk/ffb.

Fælleskommunalt indsatskataloger version 1.0 - målgruppe
Målgruppe
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Socialt problem

Funktionsnedsættelse
Fysiske funktionsnedsættelser
Kommunikationsnedsættelse
Mobilitetsnedsættelse
Hørenedsættelse
Synsnedsættelse
Døvblindhed
• Medfødt døvblindhed
• Erhvervet døvblindhed
Anden fysisk funktionsnedsættelse
Sjældent forekommende funktionsnedsættelse

Multipel funktionsnedsættelse

Målgruppe
Borger

Psykisk funktionsnedsættelse
Intellektuel / kognitiv forstyrrelse
Demens
Hjerneskade
• Erhvervet hjerneskade
• Medfødt hjerneskade
Udviklingsforstyrrelse
• Opmærksomhedsforstyrrelse
• Autismespektrum
• Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
• Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
• Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
• Anden udviklingsforstyrrelse
Udviklingshæmning
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Psykiske vanskeligheder
Angst
Depression
Forandret virkelighedsopfattelse
Personlighedsforstyrrelse
Spiseforstyrrelse
Stressbelastning
Tilknytningsforstyrrelse
Andre psykiske vanskeligheder
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Hjemløshed
Indadreagerendende adfærd
Kriminalitet
Personfarlig kriminalitet
Ikke-personfarlig kriminalitet
Misbrug
Alkoholmisbrug
Stofmisbrug

Prostitution
Seksuelt krænkende adfærd
Selvmodstanker eller - forsøg
Selvskadende adfærd
Social isolation

Omsorgssvigt

Udadreagerende adfærd

Overgreb

Andet socialt problem

Seksuelt overgreb
Voldeligt overgreb
Andet overgreb

OBS! Der tages forbehold for, at begrebsapparatet
undergår test i perioden jan. 2019 tom. Dec. 2019,
hvorfor er den endelige liste over begreber kan
ændre sig. Det opdaterede begrebsapparat kan
findes på kl.dk/ffb.

Fælleskommunalt indsatskataloger version 1.0 - ydelse
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Ydelse

Pædagogisk
udredning

Støtte til relationer og
fællesskaber

Beskyttet
beskæftigelse

Ophold

Støtte til praktiske
opgaver

Social aktivitet

Service

Midlertidigt
ophold

Støtte til daglige opgaver i
hjemmet

Fysisk aktivitet

Produktion og
værksted

Længerevarende
ophold

Sansestimulerende
aktivitet

Praktikforløb

•

Støtte til sociale relationer

•

•

Støtte til varetagelse af
forældrerollen

•

Støtte til administration

•

Støtte til etablering i bolig

Støtte til
samfundsdeltagelse

Støtte til sundhed

Ydelser
Borger

Aktivitet og samvær

Socialpædagogisk støtte

Afklaring

•

Støtte til behandling

•

Støtte til psykisk trivsel

•

Støtte til sund levevis

•

Støtte til personlig hygiejne

•

Støtte til seksualitet

•

Støtte til kontakt til offentlige
og private instanser

•

Støtte til transport

•

Støtte til beskæftigelse

•

Støtte til uddannelse

Oplevelsesaktivitet

Kreativ aktivitet
Kompetenceudviklende aktivitet

OBS! Der tages forbehold for, at begrebsapparatet
undergår test i perioden jan. 2019 tom. Dec. 2019,
hvorfor er den endelige liste over begreber kan
ændre sig. Det opdaterede begrebsapparat kan
findes på kl.dk/ffb.

Fælleskommunalt indsatskataloger version 1.0 – tilbud
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Tilbud

Dagtilbud til voksne

Botilbud til voksne

aktivitets- og
samværstilbud

midlertidigt botilbud til voksne

beskyttet
beskæftigelsestilbud

længerevarende botilbud til voksne
•

Almindeligt længerevarende botilbud til voksne

•

Sikret længerevarende botilbud til voksne

Mobilt tilbud

Botilbudslignende tilbud

almen ældre- og
handicapvenlig bolig

OBS! Der tages forbehold for, at begrebsapparatet
undergår test i perioden jan. 2019 tom. Dec. 2019,
hvorfor er den endelige liste over begreber kan
ændre sig. Det opdaterede begrebsapparat kan
findes på kl.dk/ffb.

Socialt tilbud

Eksempel på en social indsats

Målgruppe
Synsnedsættelse
Fysisk funktionsnedsættelse

Medfødt hjerneskade
Psykisk funktionsnedsættelse

Social isolation
Socialt problem

Ydelser

Sociale tilbud

Midlertidigt ophold

Midlertidigt botilbud
til voksne

§107 // ophold

§107 // Botilbud til voksne

Støtte til daglige opgaver i
hjemmet
§85 // Socialpædagogisk støtte

Støtte til administration
§85 // Socialpædagogisk støtte

Støtte til sociale relationer
§85 // Socialpædagogisk støtte

Fælleskommunalt indsatskatalog
Social Indsats

FFB & DASSOS

Social Indsats
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