
VUM 2.0 
Sagsbehandling og dokumentation med fokus på recovery 
og (re)habilitering - Introduktion til ledere

Voksenudredningsmetoden (VUM) er en metode til sagsbehandling på 
området for voksne borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsæt-
telser eller sociale problemer. 

Metoden understøtter alle faser i sagsbehandlingsforløbet samt samarbej-
det med udføreren om leveringen af den sociale indsats. 

VUM 2.0 er en videreudvikling af den oprindelige metode udviklet i perio-
den 2009 til 2011. 

Socialstyrelsen har videreudviklet metoden i samarbejde med KL’s projekt 
Fælles Faglige Begreber og med inddragelse af Ankestyrelsen i perioden 
2018 til 2020. 
En række kommuner har desuden bidraget til udviklingen. 

Aktuelt anvendes VUM eller dele heraf i næsten alle landets kommuner.

Fælles Faglige Begreber 

VUM 2.0 er udviklet i tæt samarbejde med KL og projektet Fælles Faglige 
Begreber, der er integreret i VUM 2.0. 

De fælles faglige begreber udgør et fælles sprog på tværs af myndighed, 
udfører og it-systemer og har flere fordele.

For borgeren betyder det blandt andet, at der er sammenhæng mellem sags-
behandling og indsats, fordi sagsbehandler og udfører taler samme sprog.

For myndighed og udfører er det lettere at samarbejde og koordinere, når 
it-systemerne er baseret på de samme begreber.

For lederne er udgangspunktet for viden og muligheden for datadreven sty-
ring og udvikling af området bedre. Det skyldes, at de fælles faglige begreber 
gør det muligt at dokumentere resultatet af indsatsen og borgerens progres-
sion ensartet og sammenligneligt på tværs af myndighed og udfører – og 
også på tværs af kommuner, der anvender VUM 2.0.

Læs mere om Fælles Faglige Begreber på kl.dk

Viden til gavn
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Hvad er nyt i VUM 2.0?

VUM 2.0 imødekommer en række behov og tendenser på det sociale områ-
de:

 → Krav om kvalitet i sagsbehandlingen og retssikkerhed for borgeren.
Derfor er VUM opdateret, så den er i overensstemmelse med 
nyeste viden på området og dermed i højere grad understøtter 
sagsbehandleren i at afdække borgerens behov for støtte, lige-
som den er opdateret i forhold til nyeste lovgivning og tilhøren-
de principafgørelser.

 → Fokus på recovery og (re)habilitering allerede i sagsbehandlingen. 
Derfor er borgerens egen forestilling om et bedre liv omdrej-
ningspunktet for både sagsbehandling og levering af indsatsen, 
ligesom udredningen i højere grad understøtter fokus på borge-
rens ressourcer.

 → Behovet for bedre og mere anvendelige data om den enkelte borgers 
progression og den sociale indsats.
Derfor er VUM opdateret, så den integrerer KL’s fælles faglige 
begreber om funktionsevne og dokumentationen af den sociale 
indsats.

Læs mere om VUM 2.0 og hent metoderedskaber, metodehåndbogen og 
øvrigt materiale på socialstyrelsen.dk

Fokus på recovery og (re)habilitering

Borgerens egen oplevelse af trivsel og forestilling om det gode liv står cen-
tralt i VUM 2.0. Det er vigtigt for borgerens mulighed for recovery eller (re)
habilitering, at indsatsen er meningsfuld og i overensstemmelse med borge-
rens egne håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Derfor tager VUM 2.0 udgangspunkt i borgerens egne ønsker til et menings-
fuldt liv. Borgerens egen opfattelse af et meningsfuldt liv er gennemgående i 
udredningen og videreføres i samarbejdet med udfører.

Metoden understøtter også, at sagsbehandleren i videst muligt omfang lader 
borgeren sætte egne mål for indsatsen. Det er vigtigt, for at borgeren ople-
ver målene som motiverende og meningsfulde.

Metoden hjælper desuden sagsbehandleren med at have fokus på borgerens 
ressourcer i udredningen. Når ressourcerne er udredt og indgår i bestillingen 
til udfører, kan udfører lade støtten tage afsæt heri. På den måde oplever 
borgeren også, at der er sammenhæng fra udredningen og gennem indsat-
sen.

I metodehåndbogen er de elementer, der understøtter borgerens 
recovery og (re)habilitering, fremhævet med dette ikon.
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