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Dokumentation

• HVAD skal noteres

• HVOR

• af HVEM

• HVORNÅR

• HVORDAN 

• HVORFOR

• Hvilke aktører

• Hvilke funktioner

• Hvilke delprocesser

• Hvilken lovramme

MED HENBLIK PÅ:

• Dokumentation 

• Kommunikation

• Information
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Servicelov Sundhedslov

Dokumentation

af afvigelser fra 

planen

Dokumentation

af plan – levering,  

evaluering   

Patientsikkerhed

Leverandør

Visitation af 

personlig og 

praktisk hjælp Ordination

Visitation af 

sygepleje indsatser

Retskrav 

Skriftlig afgørelse Myndighed
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MedicinDispone-

ring

FSII

FSIII

FSIII standarden 

x

y

z
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Hvad er FSIII?  => Grundelementerne i FSIII

• Generisk procesmodel

• Ens dokumentationspraksis

• Dokumentation ud fra tilstande

• Uanset lovgivning, funktion og fag, anvendes det samme 

begreb og den samme måde, til at beskrive, hvad der 

ligger til grund for bevilling af kommunale indsatser 

• Anvende klassifikationer og mapninger

• Effektiviserer dokumentation, informationssøgning og 

kommunikation

• Grundlag for genanvendelse og opdatering af data

• Kvalitetssikring og beslutningsstøtte
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Det nye ved FSIII er bl.a.

• at dokumentationen genanvendes og opdateres af 
både myndighed og leverandør

• at der metodisk tilføres en opfølgningsproces 
gældende for både leverandør og myndighed.

• at strukturering og klassificering af data bl.a. giver 
bedre mulighed:

– vurdering af ‘hvad der virker’

– for ledelsesinformation – til bl.a. styring, prioritering og 
kvalitetsudvikling lokalt og nationalt.
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Anvendelse af FSIII

• Servicelovens §§ 83a, 83, 84 og 86 dvs. den 
kommunale hjemmepleje, rehabilitering, træning 
og Sundhedslovens § 138 hjemmesygepleje.

• Dokumentation af kommunal opgaveløsning til 
borgere/patienter i eget hjem, (også på 
plejecentre, midlertidige –, akutte pladser) 

• De der, i første omgang, skal anvende FSIII bliver 
medarbejdere fra:

– visitationen 

– hjemmeplejen, servicelovtræning og rehabilitering

– hjemmesygeplejen



9

De tre grundelementer
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FSIII Procesmodel
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Tilstand
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Oplysninger markeret med ´*´ er obligatoriske, når en tilstand skal dokumenteres.

Grå tekst indikerer, at der er tale om IKKE obligatoriske oplysninger.

”Vurdering” er en kort præcis anvisning af tilstanden, hvad der skal vurderes ift. forventet tilstand.

”Faglige notater” er en (større) faglig vurdering af tilstanden.

Funktions-

evnetilstand
Tilstands-

klassifikation*

Tilstands-

Præcisering

Faglige 

notater

(Faglig

Vurdering)
Niveau*
(Funktions-

niveau)

Vurdering Årsag

Helbreds-

tilstand
Tilstands-

klassifikation*

Tilstands-

Præcisering

Faglige

notater

(Faglig

Vurdering)
Niveau
(evt. størrelse 

af problem)

Vurdering* Årsag

Hvad er tilstande i FSIII?
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Hvad er tilstande i FSIII?

Tilstand

Klassifikation Præcisering Årsag Faglige notater

Problemer med 

kirurgisk sår

Vurdering: 

‘operationssår, 

suturer’

Niveau: (evt. lokal 

skala)

• DC50 Brystkræft,

• Opereret for 

brystkræft eller

• Anden tilstand

Såret skal 

observeres, 

Suturer fjernes på 

10. dagen

Vaske sig Niveau (funktions-

niveau: 2. 

Vurdering: 
Moderate 

begrænsninger

• DC50 Brystkræft,

• Opereret for 

brystkræft eller

• Problemer med 

kirurgisk sår

Behov for hjælp til 

daglig hygiejne, 

Afdækning af sårBehov

relateret til

funktions-

evne

Problemer

relateret til 

helbreds-

forhold

En borger kan have mange behov og problemer, som kommunen skal hjælpe med. 

”Tilstande” er en fælles betegnelse for disse problemer og behov.

En borger kan have mange tilstande, nedenfor er vist to eksempler:

To typer af tilstande: 

• Helbredstilstande (Sundhedslov området)

• Funktionsevnetilstande (Servicelov området) 
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Begrebsafklaring  

Forventet tilstand: 

I FSIII er en forventet tilstand udtryk for hvad 
myndighed og leverandør forventer, der indtræder 
eller opnås med den indsats, der bevilliges og 
leveres af kommunen.
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FSIII   - Forventet tilstand

T1 T2

Tilstand Forventet Tilstand

I1 I1

Leverandør

I1
I1 I1 I1

I1

Tid / forløb

= opfølgning

Myndighed
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Tilstand

Klassifikation Præcisering Årsag Faglige  

notater 

x Vurdering: Epos

lorem

Niveau:

• X

• X

• Epos pro bellum

Epos lorem actusit

pro bellum, post 

epos lorem.

Forventet 

tilstand

Indsats Opfølgnings-

dato

Handlings-

anvisning

Epos lorem x dd.mm.åååå Epos lorem actusit

pro bellum, post 

epos lorem.

Indsatsmål: 

Ønsker /mål Epos lorem actusit pro bellum

H

E

L

B

R

E

D

S
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Klassificerede og strukturerede data
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Strukturerede og klassificerede data 
* Brugervinkel *

Dokumentation i eoj

• Begreber vælges fra lister/tjekbokse       

=> begrænser indtastning

=> hjælper læse- og skrivesvage

brugere

• Mulighed for anvendelse af 

hverdagssprog

• Brugeren lærer fagligt accepterede 

termer (= læringsværdi)

Rapportering og statistik

• Fremsøgning nemmere og mere 

præcis

• Alle S/K data anvendelige til statistik

Faste søgninger, eksempelvis:  

• Aktuelt eller historisk overblik over 

borgeren (på tværs af 

Servicelov/Sundhedslov)

• Bestemt symptom observeret 

indenfor seneste 3 uger

• Alle borgers tilstande knyttet til 

bestemt diagnose
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Respiration og cirkulation

Respiration

Respirationsproblemer

Cirkulation

Cirkulationsproblemer

Seksualitet

Problemer med seksualitet

Smerter og sanseindtryk

Smerter

Akutte smerter

Periodevise smerter

Kroniske smerter

Sanseindtryk

Problemer med synssans

Problemer med lugtesans

Problemer med hørelse

Problemer med smagssans

Problemer med følesans

Søvn og hvile

Døgnrytmeproblemer 

Søvnproblemer

Viden og udvikling  

Problemer med hukommelse

Problemer med indsigt i 

behandlingsformål

Problemer med sygdomsindsigt

Kognitive problemer

Udskillelse af affaldsstoffer 

Problemer med vandladning

Problemer med urininkontinens

Problemer med 

afføringsinkontinens

Problemer med mave og tarm

Problemer med væske fra dræn 

Funktionsniveau

Problemer med personlig pleje

Problemer med daglige aktiviteter 

Bevægeapparat

Problemer med mobilitet og 

bevægelse

Ernæring

Problemer med væskeindtag

Problemer med fødeindtag

Uhensigtsmæssig vægtændring

Problemer med overvægt

Problemer med undervægt 

Hud og slimhinder

Problemer med kirurgisk sår

Problemer med diabetisk sår

Problemer med cancersår

Problemer med tryksår

Problemer med arterielt sår

Problemer med venøst sår

Problemer med blandingssår

Problemer med traumesår

Andre problemer med hud og 

slimhinder

Kommunikation

Problemer med kommunikation

Psykosociale forhold

Problemer med socialt samvær 

Emotionelle problemer

Problemer med misbrug 

Mentale problemer

HELBREDSTILSTANDE

Sygeplejefaglig udredning

Opfølgning

Koordinering

Generel 0-ydelse

0-YDELSER
Anlæggelse og pleje af kateter

Behandling med ortopædiske 

hjælpemidler

Behandling og pleje af hudproblem

Behandling og pleje af mave-

tarmproblem

Cirkulationsbehandling

Dialyse

Drænpleje

Ernæringsindsats

Ernæringsscreening

Forflytning og mobilisering

Iltbehandling

Inkontinensbehandling

Intravenøs væskebehandling

Intravenøs medicinsk behandling

Kompressionsbehandling

Medicinadministration

Medicindispensering

Nonfarmakologisk smertelindring

Oplæring

Parenteral ernæring

Pleje ved anvendelser af personlige 

hjælpemidler

Psykiatrisk pleje

Psykisk støtte

Rehabilitering

Respirationsbehandling

Respiratorbehandling

Samarbejde med netværk

Sekretsugning

Smertevurdering

Sondeernæring

Stomipleje

Støtte til ADL-aktivitet

Subkutan væskebehandling

Særlig kommunikationsform

Sårbehandling

Trakeostomipleje

Undersøgelser og måling af værdier  

Vejledning

Vurdering af søvnmønster

INDSATSER
FSIII Helbredstilstande og indsatser (Sundhedslov), version 1.13 (09.09.16)
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Fra Partnerskabs indsatskatalog => FSIII

Ernæringsindsats 

• Indsatsen gives til patienter med 

ernæringsproblemer, fx som følge af 

undervægt, overvægt, og 

ernæringsproblemer som følge af sygdom 

eller fysisk funktionsnedsættelse. 

• Indsatsen omfatter fx afdækning af 

problemer og appetit - ernæringsscreening 

for at identificere de patienter, for hvem 

sygdomsforløbet bliver forværret, hvis der 

ikke gøres en målrettet ernæringsindsats. 

Yderligere omfatter indsatsen tandstatus, 

regelmæssig vægtmåling, BMI, 

blodsukkermåling, proteindrik, 

kostvejledning, undervisning og vejledning i 

ernæringsskema samt hjælp til indtagelse af 

mad og drikke. 

Ernæringsindsats

• Indsatsen omfatter typisk løbende 
vægtkontrol, kostvejledning og støtte til 
indtagelse af mad og drikke. 

Ernæringsscreening 

• Indsatsen omfatter afdækning af evt. 
ernæringsproblem og identifikation af 
evt. behov for ernæringsindsats. 

Ernæring

Problemer med væskeindtag

Problemer med fødeindtag

Uhensigtsmæssig vægtændring

Problemer med overvægt

Problemer med undervægt 

Helbredstilstande



21

Aflastningsophold uden for hjemmet

Afløsning i hjemmet

Ernæring

Genoptræning af funktionsnedsættelse

Hverdagens aktiviteter

Indkøb

Madservice

Mobilitet 

Personlig hygiejne

Praktisk hjælp efter §84

RH Ernæring

RH Hverdagens aktiviteter

RH Indkøb

RH Mobilitet

RH Personlig hygiejne 

RH Rengøring 

RH Tilberede/anrette mad

RH Tilsyn/omsorg

RH Tøjvask 

RH Udskillelser 

Rengøring

Tilberede/anrette mad

Tilsyn/omsorg

Tøjvask 

Udskillelser

Vedligehold af færdigheder

FSIII Funktionsevnetilstande og indsatser (Servicelov), version 1.1 (22.02.16)

Egenomsorg

Vaske sig

Kropspleje

Af- og påklædning

Drikke

Fødeindtagelse

Spise

Varetage egen sundhed

Gå på toilet

Mobilitet

Løfte og bære

Bevæge sig omkring

Bruge transportmidler

Færden i forskellige omgivelser

Forflytte sig

Ændre kropsstilling

Muskelstyrke

Gå

Udholdenhed

Mentale funktioner

Anvende kommunikationsudstyr og 

-teknikker

Hukommelse

Orienteringsevne

Overordnede kognitive funktioner

Følelsesfunktioner

Energi og handlekraft

Tilegne sig færdigheder

Problemløsning

Samfundsliv

Have lønnet beskæftigelse

FUNKTIONSEVNETILSTANDE INDSATSER

Praktiske opgaver

Lave husligt arbejde

Lave mad

Udføre daglige rutiner

Skaffe sig varer og tjenesteydelser
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Psykosociale forhold

Problemer med socialt samvær 

Emotionelle problemer

Problemer med misbrug 

Mentale problemer

Anlæggelse og pleje af kateter

Behandling med ortopædiske hjælpemidler

Behandling og pleje af hudproblem

Behandling og pleje af mave-tarmproblem

Cirkulationsbehandling

Dialyse

Drænpleje

Ernæringsindsats

Ernæringsscreening

Forflytning og mobilisering

Iltbehandling

Inkontinensbehandling

Intravenøs væskebehandling

Intravenøs medicinsk behandling

Kompressionsbehandling

Medicinadministration

Medicindispensering

Nonfarmakologisk smertelindring

Oplæring

Parenteral ernæring

Pleje ved anvendelser af personlige hjælpemidler

Psykiatrisk pleje

Psykisk støtte

Rehabilitering

Respirationsbehandling

Respiratorbehandling

Samarbejde med netværk

Sekretsugning

Smertevurdering

Sondeernæring

Stomipleje

Støtte til ADL-aktivitet

Subkutan væskebehandling

Særlig kommunikationsform

Sårbehandling

Trakeostomipleje

Undersøgelser og måling af værdier  

Vejledning

Vurdering af søvnmønster

Tilstande og Indsats/ydelser 
- Sundhedslovsområdet



23

Anlæggelse og pleje af kateter

Behandling med ortopædiske hjælpemidler

Behandling og pleje af hudproblem

Behandling og pleje af mave-tarmproblem

Cirkulationsbehandling

Dialyse

Drænpleje

Ernæringsindsats

Ernæringsscreening

Forflytning og mobilisering

Iltbehandling

Inkontinensbehandling

Intravenøs væskebehandling

Intravenøs medicinsk behandling

Kompressionsbehandling

Medicinadministration

Medicindispensering

Nonfarmakologisk smertelindring

Oplæring

Parenteral ernæring

Pleje ved anvendelser af personlige hjælpemidler

Psykiatrisk pleje

Psykisk støtte

Rehabilitering

Respirationsbehandling

Respiratorbehandling

Samarbejde med netværk

Sekretsugning

Smertevurdering

Sondeernæring

Stomipleje

Støtte til ADL-aktivitet

Subkutan væskebehandling

Særlig kommunikationsform

Sårbehandling

Trakeostomipleje

Undersøgelser og måling af værdier  

Vejledning

Vurdering af søvnmønster

Tilstande og Indsats/ydelser 
- Sundhedslovsområdet

Hud og slimhinder

Problemer med kirurgisk sår

Problemer med diabetisk sår

Problemer med cancersår

Problemer med tryksår

Problemer med arterielt sår

Problemer med venøst sår

Problemer med blandingssår

Problemer med traumesår

Andre problemer med hud og slimhinder
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= opfølgning

FSIII opfølgning

T1 T2

Tilstand Forventet Tilstand

I1

ændre inden for ramme

I1 I1

I2

fortsætte

mål

afslut

Re-visitation 

ændre inden for ramme

I2 I2fortsætte

afslut

Myndighed Leverandør

Re-visitation 

mål
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Referencebegreber og navigationshierarki



26

Fælles Sprog på tværs af fagligheder

SNOMED CT er valgt som 
referenceterminologi imellem
hjemmepleje og hjemmesygepleje
fordi:

• Indholdsmæssigt dækkende for 
begge fagligheder

• Formelle definitioner og 
relationer imellem begreber
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• Fund vedr. alm. daglig livsførelse

• Fund vedr. evne til at klare huslige

aktiviteter

• Fund vedr. evne til at udføre

husholdningsaktiviteter

• Fund vedr. evne til at udføre

aktiviteter i relation til mad og 

drikke

• Fund vedr. evne til at udføre

almindelige fysiske aktiviteter

• Fund vedr. evne til at udføre

personlig pleje

• Fund vedr. evne til at udføre

aktiviteter ifm. vask og tørring

• Fund vedr. evne til at udføre

toiletteaktiviteter

• Fund vedr. evne til at udføre

påklædningsaktivitet

• Fund vedr. evne til at udføre

mundplejeaktiviteter

• Fund vedr. evne til at udføre

sociokulturelle aktiviteter

• Fund vedr. evne til at anvende

transport

• Fund vedr. evne til at foretage

indkøbsaktiviteter

Fund vedr. alm. 

daglig livsførelse

Fund vedr. evne til

at udføre

almindelige fysiske

aktiviteter

Fund vedr. evne til at 

udføre sociokulturelle

aktiviteter

Fund vedr. evne til at 

anvende transport

Fund vedr. evne til at 

udføre personlig pleje

Fund vedr. evne til at 

udføre aktiviteter ifm. vask

og tørring

Fund vedr. evne til at 

udføre mundplejeaktiviteter
Fund vedr. evne til at 

udføre toiletteaktiviteter

Fund vedr. evne til at 

udføre påklædningsaktivitet

Fund vedr. evne til at 

foretage

indkøbsaktiviteter

Fund vedr. evne til at 

udføre aktiviteter i

relation til mad og 

drikke

Fund vedr. evne til at klare

huslige aktiviteter

Fund vedr. evne til at 

udføre husholdnings-

aktiviteter
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Generelle oplysninger
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Begrebsafklaring  

Generelle oplysninger: 

Oplysninger af generel værdi - på tværs af 
lovgivninger, funktioner og fag – indhentes, 

indsamles og dokumenteres i løbet af en borgers 

forløb. 

Det drejer sig om oplysninger, som ikke umiddelbart 

er dækket af den klassificerede dokumentation, men 

som har værdi i forhold til den samlede vurdering af 
sagen. 
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Generelle oplysninger

Oplysninger der er af værdi 
uanset:

Lovgivning

Fag 

Funktion

• Mestring

• Motivation

• Ressourcer

• Roller

• Vaner

• Uddannelse og job

• Livshistorie

• Netværk

• Helbredsoplysninger

• Hjælpemidler

• Sundhedsfaglige kontakter

• Boligens indretning
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Helhedsvurdering
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Begrebsafklaring  

Helhedsvurdering: 

Helhedsvurdering er en sagsvurdering, der 
sammenholder resultaterne af en 
myndighedsudredning og den øvrige sagsoplysning 
med henblik på at træffe en afgørelse
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Minimumsdatasæt
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FSIII minimumsdatasæt

Obligatorisk (SKAL)

• Henvendelse/henvisning fra

• Henvendelses/henvisningsårsag

• Tilstandsklassifikation

• Tilstandspræcisering

• Udførelse/betydning

• Forventet tilstand

• Helhedsvurdering

• Retsgrundlag (paragraf)

• Indsats 

• Opfølgningsdato

• Resultat af observation

• Resultat af planlagt opfølgning

• Resultat af løbende opfølgning

Frivillig – efter behov (KAN)

• Diagnoser

• Grupperinger

• Faglig vurdering

• Årsag

• Borgers mål (ønsker)

• Generelle oplysninger (12 emner)

• Pakke

• Handlingsanvisning

• Faglige mål (Indsatsmål)

• Målemetode

• Måleresultat
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Generelle kommentarer

”Jeg er altså ikke 

så god til at læse 

lange ord”

” … kan give 

inspiration og 

rive folk ud af 

den monofaglige 

tankegang…” ”Kan nok virke, men 

jeg sidder med en 

fornemmelse af at jeg 

mangler at kommer af 

med nogle ord…”

”Idéen er da 

ikke dum, i det 

der!”

”Så vi kan faktisk 

slippe for alle 

adviserne?!”

Meget information på 

skemaform! 

Kræver tilvænning  - eller 

faktisk fravænning fra 

lange forklaringer 

Det er godt at kunne 

se både tilstande og 

indsatser – på tværs 

af servicelov og 

sundhedslov

”Det er nemmere at 

se, hvorfor vi handler, 

som vi gør, når det er 

koblet op på Tilstand”

Godt med fokus på 

og synlighed af 

løbende opfølgning

Nu kan vi få overblik 

over hjælpernes 

dokumentation!

Det giver et 

meget bedre 

overblik og godt 

med det 

tværfaglige tilsnit! 
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FSIII Materiale => www.fs3.nu 
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FSIII

http://faellessprog3.redhost.dk/videoer/moduler/b2-indsatser
http://www.fs3.nu/
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Intro

Overblik

Begreber

Evalueringskriterier

Tilstande
Indsats/ydelses kataloger

Mapninger

4 Temaer

16 modulet

Implementeringsværktøjer

FSIII uddannelse => 

instruktører

Klassifikationsservicen

https://referencedata. 

dk/info/

Kontakter i KL

Nyhedsbrev

Referencebegreber

Estimeringer

Test

Notater og rapporter

Høringer

Historiske dokumenter

Nationale strategier

Oplæg og 

præsentationer
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Myndighed

Leverandør

Servicelov

Sundhedslov
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Uddannelse af medarbejderne   

• Uddannelse i metoden

– E-læring (korte moduler = fleksibelt)

– Kurser

– SSA Godt 24.000* 

– SSH Godt 51.000*

– Sygeplejersker 9200*

– Ergoterapeuter 4200*

– Fysioterapeuter 3400*

• Uddannelse i it-understøttelsen

*januar 2015 ifølge Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.
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FSIII instruktøruddannelse

2016 2017

Sept okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Opstartsmøde 1 

Bølge 1

Instruktør kursus 1 => 1-2/11 + 16/1

Instruktør kursus 2 =>17-18/1 + 30/3

Opstartsmøde 2

Bølge 2

Instruktør kursus 3 => 1-2/3 + 18/5

Instruktør kursus 4 => 8-9/3 + 7/6

Opstartsmøde 3

Bølge 3

Instruktør kursus 5 => 27-28/3 + 15/6

Instruktør kursus 6 => 30-31/8 + 15/11
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FSIII 2016 - 2020
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SLUT


