Fælles Sprog III
– den nye standard for
social- og sundhedsfaglig
dokumentation
i kommunerne

Baggrund
Fælles Sprog er de begreber og den metode, medarbejderne i en
kommune anvender, når de skal beskrive og dokumentere en borgers
situation og kommunens indsats, bevilliget indenfor dele af sundhedsog serviceloven.
Fælles Sprog III, herefter FSIII, er en ny fælles standard for
dokumentation og udveksling af data på det kommunale social- og
sundhedsområde. Kommunernes Landsforening (KL) har siden 2012, i
samarbejde med kommuner og eksperter fra hele landet, udviklet FSIII.
FSIII bygger videre på de gode erfaringer fra Fælles Sprog II, og
udvider samtidig metoden, så den fra hovedsageligt at have været
myndighedens arbejdsredskab, nu bliver en fælles kommunal standard
for sundhedsfaglig og socialfaglig dokumentation for både myndighed
og leverandør. Formålet er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og
effektivisering i den kommunale socialfaglige og sundhedsfaglige
indsats rettet mod borgeren.
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Målene for FSIII







Forbedret indsats på sundhedsområdet
Forbedret sammenhæng på tværs af sektorer
Øget borgertilfredshed
Grundlag for prioritering og styring
Øget effektivitet og lønsomhed
Fleksibel arbejdstilrettelæggelse

Rammer for FSIII version 1.0
FSIII version 1.0 dækker det kommunale ældre- og sundhedsområde,
det vil sige borgere, der modtager indsats efter service- og/eller
sundhedsloven: hjemmepleje, træning, (Servicelov §83, §83a, §84 +
§86) og sygepleje (Sundhedslov §138).
FSIII skal anvendes af medarbejdere på det traditionelle ældreområde:




visitationen
hjemmeplejen, træning og rehabilitering
hjemmesygeplejen

FSIII arbejder på tværs af lovgivning, funktion og faggrupper, idet alle
bruger de samme begreber og metoder til at beskrive baggrunden for
visitation, bevillingen og levering af den kommunale indsats. Det
betyder, at FSIII skal bruges af både visitatorer, SOSU-hjælpere, SOSUassistenter, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter.
Dermed dækker FSIII dokumentation af den kommunale
opgaveløsning til borgere/patienter i eget hjem, på plejecentre, og på
midlertidige og akutte pladser. Landets kommuner har forpligtet sig til
at implementere FSIII inden udgangen af 2017.
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Hvad er Fælles Sprog III













En generisk procesmodel. Det vil sige samme
dokumentationsmetode på tværs af lovgivninger, og uanset
om det er hjemmepleje (inklusive rehabilitering og træning)
eller hjemmesygepleje
Struktureret dokumentation ud fra tilstande
Helbredstilstand beskriver en borgers helbredsproblemer på et
givet tidspunkt og anvendes indenfor sygeplejen
Funktionsevnetilstand beskriver en borgers behov på et givet
tidspunkt, og anvendes indenfor hjemmepleje og træning
Forventet tilstand beskriver, hvad myndighed og leverandør
forventer, der indtræder eller opnås med den indsats, der
bevilliges og leveres af kommunen
Genbrug og opdatering af data
Struktureret, målrettet opfølgning på tilstande og indsatser, af
både leverandør og myndighed
Ens dokumentationspraksis, der gør det muligt at udveksle
data internt i kommunen og på tværs af kommuner
Mulighed for at udveksle data på tværs af sektorer og søge i
data fordi de er klassificerede.
Kvalitetssikring og beslutningsstøtte for ledelsen
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FSIII i hverdagen
Hvordan du kommer til at opleve FSIII, hænger sammen med det
elektroniske omsorgssystem (EOJ) I anvender i kommunen, og jeres
lokale dokumentationsstandard.
Metoden er designet, så du ikke behøver at skrive de samme data som
dine kollegaer med andre funktioner eller på andre områder allerede
har skrevet: Dermed undgår du at skulle læse den samme information
flere steder i borgerens omsorgsjournal. Det medvirker til et bedre
overblik over borgerens data, målet for jeres indsats, og frigør tid til
dine andre arbejdsopgaver.
FSIII – det videre arbejde
KL fortsætter arbejdet med at udvikle Fælles sprog III i de kommende
år. Planen er at inddrage genoptræning efter Sundhedslovens § 140 i
2018-2019.
Implementering
Implementeringen af FSIII følger en plan, hvor kommunerne er inddelt i
bølger. MedCom bistår KL med at implementere FSIII i kommunerne
og arrangerer, i samarbejde med KL, opstartsmøder for kommunernes
projektledere og efterfølgende netværksmøder for hver bølge.
Derudover understøtter KL implementering med uddannelse af
minimum en FSIII instruktør i hver kommune.
MedCom monitorerer og sikrer fremdrift i forberedelser og
implementering af FSIII, samt samler erfaringer og emner til KL til brug
for det fortsatte udviklingsarbejde med FSIII.
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I forbindelse med implementeringen af FSIII skal den enkelte kommune
træffe forskellige lokale organisatoriske beslutninger. Det kan
eksempelvis være opsætning af indsatskataloger på både service- og
sundhedslovsområdet, hvem der skal have rettighed til at skrive hvor i
FSIII dokumentationen, og om kommunen ønsker at anvende
lægefaglige diagnoser i dokumentationen.
Der skal også lægges en god plan for undervisning og oplæring af
medarbejderne i metoden.
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Mere information om FSIII
På FSIII’s egen hjemmeside www.fs3.nu og på MedComs hjemmeside
www.medcom.dk/projekter/faelles-sprog-iii har du mulighed for at
finde uddybende informationer om FSIII metoden og arbejdet med at
implementere FSIII i din kommune. Du kan desuden abonnere på
nyheder og opdateringer på http://fs3.nu/kontakt.

Hvad kan MedCom hjælpe min kommune med?
Din kommune har mulighed for at få faglig sparring fra MedComs
konsulenter i forhold til implementeringsarbejdet hos jer lokalt. Har du
spørgsmål vedrørende forberedelse og implementering af FSIII kan du
sende en mail til fs3@medcom.dk, eller du kan kontakte MedComs
FSIII team.
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MedComs FSIII team

Jeanette Jensen,
 jej@medcom.dk,  51 77 90 50

Kirsten Krag Olofson,
 kio@medcom.dk,  24 79 03 67

Mie Borch Dahl Kristensen;
 mbk@medcom.dk, 24 99 00 54
(information om og tilmelding til bølgemøder,
netværksmøder og instruktøruddannelse)
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