
Dokumentation 
ældreplejen

12. oktober 2022



Nye løsninger i Ældreplejen

Borgers adgang til 

data

Dokumentation



Sammen om dine data – et projekt

• Midler fra puljen mere tid til nærvær i Ældreplejen i 2020

• Hvad fylder i en hverdag i Voksenstøtte i Billund kommune

• MANGE SIGER DOKUMENTATION – det er svært og ugennemskueligt
• Man læser meget

• Man skriver dobbelt

• Har sedler i lommerne

• Det bliver ikke tidstro



Hvad arbejder vi med i en kommune?

• Dokumentationsmetoden – Fælles Sprog 3

• Hvad er det meget kort fortalt.



Kort om FSIII:
• Fælles Sprog III er en fælleskommunal metode / standard for dokumentation -

et redskab til at sikre sammenhæng i borgerforløbet; fra opstart til afslutning.

• Er udarbejdet af KL (Kommunernes Landsforening) og alle kommuner skulle med 
udgangen af 2018 have implementeret det i deres omsorgssystemer. 

• Historik:
Fælles Sprog I: 1998-2003

• Fælles Sprog II: 2003-2016 (Primært visitationens arbejdsredskab –
funktionsvurderingen)

• Fælles Sprog III: 2017 - (ens dokumentation for myndigheder: visitation, 
sygepleje og træning. Genbrug af data for myndighed og leverandør, opfølgning 
på ydelser/indsatser).



Hvad opnår vi 
med FSIII?

- En FÆLLES journal, hvor data genbruges af flere faggrupper 

- Kvaliteten af dokumentationen øges da den til hver en tid 
skal være opdateret ���� større borgertilfredshed

- Data deles mellem myndighed og udfører

- Det bliver lettere at genfinde og genbruge data

- Forbedret sammenhæng på tværs af sektorer – opdateret 
viden i indlæggelsesrapport

- Klassificeret og struktureret data – vi vælger f.eks. mellem 
fælles tilstande og niveauer uanset fagområde ���� mindre 
fritekst

- Mere ensartet dokumentation, både i form af hvor og 
hvordan ���� undgår lokale arbejdsgange

HVAD VIL VI 

MED FSIII??



TRE CENTRALE 
ELEMENTER:

• Ansvaret for de enkelte delprocesser er fordelt mellem:
Myndighed (f.eks. visitation, terapeuter og sygepleje-planlæggere) 
Leverandør (dem, der planlægger og dem, der udfører de forskellige opgaver hos borgeren.)

Den generiske procesmodel  

• funktionsevne- (servicelov)

• helbredstilstande (sundhedslov)

• Borgerens tilstande er udgangspunktet for dokumentation; de skal til hver en tid være 
opdaterede og beskrive hvorfor vi kommer hos/ hjælper borgeren. 

Tilstande  

• Effektiviserer dokumentation, informationssøgning og kommunikation

• Grundlag for genanvendelse og opdatering af data

• Kvalitetssikring og beslutningsstøtte

Klassificerede og strukturerede data 



Hvad gjorde vi i projektet

• Projektorganisering – af folk ”udefra” og frikøb af 4 medarbejdere. 1 
sygeplejerske og 3 assistenter

• Højeste faglighed på området er sygeplejersken og i dagligdagen 
assistenten, så det er vigtigt at de er fortrolige med metode og procedurer

• De fandt meget hurtigt ud af at de måtte – have undervisningen igen, selv 
om de syntes at stort kendskab til metoden



Ny dokumentationspraksisNy dokumentationspraksisNy dokumentationspraksisNy dokumentationspraksis
En lettere tilgang til dokumentation med udgangspunkt i medarbejdernes 
meget forskellige forudsætninger ift.  motivation og kompetencer.

• Opdatering af manualer, så de er blevet mere tilgængelige og letlæselige i et opslagsværk

• Udvikling af ”Håndbog i Fælles Sprog III-dokumentation: Hvad, hvem, hvorfor og hvordan?”

• Sidemandsoplæring, som den nye undervisningsmetode, så vi understøtter, at alle forstår, 
hvordan, hvad og hvorfor de skal dokumentere

• Opgraderet superbrugerne i at undervise i den nye dokumentationspraksis

• Superbrugerne har undervist alle medarbejdere i at dokumentere.

• Nye og nuværende medarbejdere erhverver et kørekort i at dokumentere



Hvad skete der så?

�Større ansvar ift. dokumentation

�Forståelse for hinandens arbejdsgange

�Genbruge data

�Koblinger/relationer

�Gøre det rigtige første gang

�Oprydning i dag skaber tid i morgen



Hvad så nu?

• Vi er kommet videre

• Mange fagligheder – skal kende deres opgaver før sygeplejersken også 
lever op til sine dokumentationskrav - KERNEN

• Hvordan opretholdes viden i en organisation – der ikke er samlet et sted?

• ”Fælles” sprog – vil jeg ikke kalde det – hver faglighed har eget 
Indsatskatalog og der en endnu en metode på området VUM..



Spørgsmål?

• Så er der tid til lidt spørgsmål ☺

• Kontakt info:

• Pia Mejborn – Områdechef Billund kommune – pme@billund.dk


