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Hjemmepleje-sygehus/indlæggelsesrapport & FSIII mapning
Dato:
Maj 2022

Kontaktperson:
Jeanette Jensen

Deltagere:
Hjemmepleje-sygehusgruppen (link)

Leverandør:
EOJ-leverandører, som understøtter Fælles Sprog III:
Vitae/Dedalus
Nexus/KMD
Cura/Systematic

Formål:
MedCom har i samarbejde med hjemmepleje-sygehusgruppen og KL udarbejdet en mapningsguide til mapning af
Fælles Sprog III data til indlæggelsesrapporten. Formålet med mapningsguiden er at relevante data om borgerens
funktionsevnetilstande medtages i indlæggelsesrapporten og gengives ensartet. Modellen er baseret på den struktur
for data, som Fælles Sprog III har, samt strukturen i de sygeplejefaglige problemområder. Samtidigt beskriver
mapningsguiden en præcis model for, hvordan potentielle sygeplejeproblemer, gengives i indlæggelsesrapporten.
Modellen udnytter det fælles faglige datasæt, som er de sygeplejefaglige problemområder, som fungerer som faglig
ramme på tværs af sektorerne. Ved at mappe data ensartet til de sygeplejefaglige problemområder, kan
sygehuspersonalet genfinde relevant information om borgeren ved sektorovergang i en struktur, som er kendt i
forvejen. For at sikre ensartet udvikling i EOJ-systemerne er det aftalt at MedCom indgår samarbejdsaftaler med de
enkelte EOJ-leverandører om udvikling af modellen. Der er udarbejdet følgende rammer for arbejdet:
Maningsguide:
http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/National%20SygehusKommunesamarbejde/1.0.3/XDIS16/Bilag/MedCom_Mapningsguide_F%c3%a6lles%20Sprog%20III_Indl%c3%a6gg
elsesrapport_Feb.2022.pdf
Supplerende testprotokol til mapningsguide:
http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/National%20SygehusKommunesamarbejde/1.0.3/XDIS16/Testprotokol/XDIS_16_Testprotokol_FSIII%20data%20til%20indl%c3%a6ggels
esrapporten_EOJ.docx
Forventet idriftsættelse 1. kvartal 2022.
(DXC) Dedalus har informeret om at udvikling vil være klar maj 2022, hvilket er godkendt af MedCom
Der er indgået 3 samarbejdsaftaler med hver af de 3 EOJ-leverandører.
Læs mere om projektet: Hjemmepleje-sygehus - MedCom
Største risiko i projektet
Kommunernes implementering og praktiske anvendelse af Fælles Sprog III har betydning for valide og præcise data i
indlæggelsesrapporten. Det er vigtigt for god datakvalitet at der er systematiske arbejdsgange til opdatering af data.

Overblik godkendt test for mapning af FSIII-data til indlæggelsesrapporten, XDIS16
EOJ Leverandør
Nexus / KMD
Vitae/ (DXC) Dedalus
Cura Systematic

Supplerende test godkendt

Release dato til kommuner

2. februar 2022

23. februar 2022

Planlagt 31, maj 2022

Dato for release

8. juli 2021

Fra uge 38, 2021 i den første kommune,
herefter successivt i andre Cura
kommuner.
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