Begrebsarbejde på
det sociale område
- resultater og gevinster

Begrebsarbejde
Resultater og gevinster
Begrebsarbejde sikrer en fælles forståelse af fagligt indhold, fx i it-systemer.
Her kan du se nogle af de resultater og
gevinster, der er opnået ved at sætte
fokus på begreberne.

Tilbudsportalen
Begreberne har gjort det muligt at få
overblik over tilbud på det sociale
område og gør det lettere for sagsbehandleren at finde det rette tilbud til
en borger.
	Til gavn for sagsbehandlere, forvaltningsledelse og borgere.
	Anvendes på Tilbudsportalen, i VISO
og i samarbejdet mellem Kommunernes Landsforening og Social- og
Integrationsministeriet om it-systemerne DHUV og DUBU.
	Bestilt af Social– og Integrationsministeriet.

Stofmisbrugsdatabasen
Begreberne har gjort det muligt at samle fire indberetninger på stofmisbrugsområdet. En samlet indberetning giver
bedre datakvalitet og sparer ressourcer.
	Til gavn for behandlingssteder, sagsbehandlere, forvaltningsledelse og
borgere.

	Anvendes på Stofmisbrugsdatabasen og på Tilbudsportalen.
	Bestilt af Social– og Integrationsministeriet og Sundhedsstyrelsen.

Digitalisering af handicap- og
udsatte voksneområdet (DHUV)
Begreberne har gjort det muligt at lave
en it-understøttet, sammenhængende
sagsbehandling og en helhedsorienteret udredning. Sagshåndtering og
udredning af voksne handicappede og
udsatte er styrket.
	Til gavn for borgere, sagsbehandlere
og forvaltningsledelse.
	Bestilt af KL, Social– og Integrationsministeriet og ABT-fonden i samarbejde med en række kommuner.

En fælles forståelse af de
centrale, socialfaglige
begreber er en vigtig forudsætning for digitaliseringen af området.

Digitalisering af udsatte
børn- og ungeområdet (DUBU)
Begreberne har gjort det muligt at lave
en it-understøttet, sammenhængende
sagsbehandling og en helhedsorienteret udredning. Sagshåndtering og
udredning af udsatte børn og unge er
styrket.
	Til gavn for børn og unge, sagsbehandlere og forvaltningsledelse.
	Bestilt af Social– og Integrationsministeriet og KL i samarbejde med
en række kommuner.

Vidensportal Børn og Unge
Begreberne har gjort det muligt at udvælge aktuelt bedste viden på området.
Det er lettere for sagsbehandlere og
udviklingskonsulenter at få aktuelt
bedste viden.
	Til gavn for sagsbehandlere, øvrige
fagfolk og borgere.
	Bestilt af Social– og Integrationsministeriet og Socialstyrelsen.

VISO
Begreberne har gjort det muligt at sammenligne data på tværs og bidrager derved til mere og bedre viden om forhold
på det sociale område.
 Til gavn for den nationale vidensopsamling.
	Bestilt af Socialstyrelsen (VISO).

Prostitution
Begreberne sikrer en højere grad af
sammenlignelighed på området. Det
er lettere at sammenligne og analysere
på tværs af undersøgelser og indberetninger.
	Til gavn for den nationale vidensopsamling.
	Brugt af SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
	Bestilt af Socialstyrelsen
(Kompetencecenter Prostitution)

Utilsigtet hændelse
Begreberne sikrer en ensartet registrering af utilsigtede hændelser på
det sociale område og baner vejen for
at fremme kvalitet og sikkerhed hos
borgerne.
	Til gavn for sagsbehandlere,
leverandører og borgere.
	Bestilt af Socialstyrelsen
(Ældreenheden).

Entydige data - en forudsætning for viden om den
sociale indsats

Igangværende begrebsprojekt: Fælles sprog III
 	Begreberne vil gøre det muligt at forbedre en it-understøttet
dokumentation og vidensindsamling. Begreberne kan bidrage til at
målrette den enkelte ydelse i den social– og sundhedsfaglige indsats på
det kommunale ældre– og sundhedsområde. Derved bliver det lettere for
kommunerne at lave en styrket indsats på området.
 T
il gavn for borgere og social– og sundhedsfagligt personale i
kommunerne.
 	Bestilt af KL og KOMBIT.

Begrebsarbejdet på det sociale område er resultatet af et
samarbejde mellem bl.a. Kommunernes Landsforening,
Danske Regioner og Social- og Integrationsministeriet.
Læs mere om begrebsarbejdet og find de fælles begreber
og definitioner på Socialebegreber.dk
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