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Implementering af FSIII i en kommune 
– Et fælles sprog på tværs af funktioner 
og enheder. 



Oplæg DASYS sept 2018 

Mit udgangspunkt 

•  SUF tog FSIII i brug 8. Maj 2017 samtidig med et nyt EOJ 
system 

•  En af fem lokale FSIII instruktører, der siden jan. 
2017 har arbejdet med undervisning/ udarbejdelse af 
undervisningsmateriale og vejledning i brugen af FSIII 

 
•  Undervist både i eget lokalområde og i hele SUF, 

myndighed og leverandører 
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Oplæg DASYS sept 2018 

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  

 
 

•  Klassificerede og strukturerede data  
•  Effektiviserer dokumentation, informationssøgning og 

kommunikation 
•  Grundlag for genanvendelse og opdatering af data 
•  Kvalitetssikring og beslutningsstøtte 



Oplæg DASYS sept 2018 

Deling af data 

 FSIII er: En metode, der sikrer genbrug og opdatering af 
data, på tværs af forskellige kommunale opgaver, 
funktioner og medarbejdere (FSIII Metodehåndbog) 

 For yderligere info se www.FS3.nu 

 Udfordringen er: Ensartet forståelse og anvendelse af 
klassifikationer m.m 
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Oplæg DASYS sept 2018 

Forskellige forståelser af god 
dokumentationspraksis 
v Myndighed / leverandør 
 
v Forskellige fagligheder og forskellige funktionsenheder 

blandt leverandører 
 
v Servicelov/ Sundhedslov 
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Oplæg DASYS sept 2018 

Myndighed og leverandør 
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Oplæg DASYS sept 2018 

Forskellige forståelser af god 
dokumentationspraksis 
v Myndighed / leverandør 
 
v Forskellige fagligheder og forskellige 

funktionsenheder blandt leverandører 
 
v Servicelov/ Sundhedslov 
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Oplæg DASYS sept 2018 

Forskellige fagligheder og forskellige 
funktionsenheder blandt leverandører 
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Hvordan	finder	
jeg	overblikket	i	

journalen?		

Hvem	har	
skrevet	sidst?	
Og	hvorfor??	

Må	jeg	skrive	hen	
over	noget,	en	
kollega	har	
skrevet?	

Tør	jeg	
dokumentere		nu	
alle	kan	se	det?		



Oplæg DASYS sept 2018 

Forskellige forståelser af god 
dokumentationspraksis 
v Myndighed / leverandør 
 
v Forskellige fagligheder og forskellige funktionsenheder 

blandt leverandører 
 
v Servicelov/ Sundhedslov 

9 



Oplæg DASYS sept 2018 

Sundhedslov 
Fagligt fastsatte kvalitetsniveauer 

Lov om klage- og 
erstatningsadgang 
 
Autorisationsloven –                           
”Omhu og samvittighedsfuldhed” 
 
 Pligt til at indrapportere UTH’er 

 Vejledning om sygeplejefaglige 
optagelser inkl.de 12 
problemområder 
 

Servicelov 
 Politisk fastsatte 
kvalitetsstandarder 
 
 God forvaltningsskik 

 Fleksibilitet omkring 
indsatsen (den kan byttes) 

 Borgeren skal ansøge om 
støtte efter serviceloven 

 Tilbagemeldingspligt 
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Oplæg DASYS sept 2018 

Tværsektorielt samarbejde 
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Oplæg DASYS sept 2018 

Ø   Gode tilsynsresultater  
Ø   Journalaudit 
Ø   Forbedringsindsats 
Ø   ‘Cura og FSIII’, som 
      begreber, fylder mindre 
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Hvordan ved vi, at vi er godt på vej? 



Oplæg DASYS sept 2018 

En slags konklusion 

v Deling eller genbrug af data er vejen frem, men det 
kommer ikke af sig selv med FSIII. 

v Der skal investeres i implementeringen! – og det kræver 
ledelse 

v Vi skal styrke det tværfaglige samarbejde  
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Oplæg DASYS sept 2018 

Tak fordi I lyttedeJ 

 
 

Sundhedsfaglig konsulent Birgit Lykke 
Mail: m663@kk.dk 
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