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Formål:
Fælles Sprog III er en kommunal standard og metode for sundhedsfaglig og socialfaglig dokumentation, som
samtlige kommuner har implementeret, på baggrund af økonomiaftale. Den første version af Fælles Sprog III dækker
servicelov og sundhedslovens område indenfor hjemmehjælp, hjemmesygepleje og træning efter servicelov. I 2019
blev FSIII metoden udvidet til også at omfatte træning efter sundhedsloven (SL §140) og forebyggelse og
sundhedsfremme (SL§119). De nye områder under Fælles Sprog III er endnu ikke implementeret i kommunerne.
Til brug for udveksling af data mellem kommuner ved borgerens midlertidige eller permanente flytning har MedCom
udviklet et FSIII udviklingsdatasæt, som en XML-standard (FS3UDV). Standarden er baseret på den første version af
Fælles Sprog III.
Status
Fredericia kommune har i en længere periode været den eneste kommune, som har tilkøbt udvekslingsdatasættet,
men har pga. manglende udbredelse nu fravalgt at driften af denne. FSIII udvekslingsdatasættet er i juni 2021
releaset til Cura kommuner, som har bestilt denne. Pga. begrænsninger i FSIII udvekslingsdatasættet, bl.a. brugen af
elementet henvisning, er der pt. ikke stor interesse fra kommunerne i at implementere standarden.
MedCom standardteam har ved nylig gennemgang af standarden og tilhørende XML schema fundet
uoverensstemmelser, som bør rettes inden bred implementering. Dette arbejde afventes indtil konkret efterspørgsel
på ibrugtagning.
Der blev maj 2021 startet en ny forvaltningsenhed op for Fælles Sprog III i KOMBIT. Forvaltningsenheden har nedsat
tre forskellige samarbejdsfora; rådgiverforum, leverandørforum og beslutningsforum. MedCom har fået plads i alle 3
fora, og deltager i møder i efterår 2021.
Der er ikke krav fra KL’s side om ibrugtagning af FS3UDV. KL afklarer i samarbejde med KOMBIT hvordan
anvendelse af udvekslingsdatasættet skal være fremover, samt om den kommunale Gateway kan anvendes til at
understøtte behovet.
Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/faelles-sprog-iii og http://fs3.nu/
Største risiko i projektet
Manglende implementering af FSIII udvekslingsdatasættet i kommunerne.
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