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Indledning
Pilotimplementering af Fælles Sprog III tjener flere formål. Piloten skal medvirke
til:
1.

At undersøge/teste metodens anvendelse

2.

at undersøge/teste anvendelsen af metodens klassifikationer og
oplysninger

3.

at kvalitetssikre FSIII e-læringen

4.

at kvalitetssikre FSIII implementeringsværktøjerne – guide og tjekliste

5.

at revidere og kvalitetssikre listen over kommunernes lokale
organisatoriske beslutninger

6.

at erfaringsopsamle lokale organisatoriske udfordringer med
implementeringen

7.

at erfaringsopsamle tendenser i forhold til de forskellige it-løsningers
håndtering FSIII metodens it-understøttelse

Undervejs i processen vil der forventeligt være nye elementer, der vurderes
behov for at undersøge nærmere. Derfor vil, listen med opmærksomhedspunkter
blive opdateret undervejs

FSIII metoden
I udviklingen af FSIII har anvendelsen af en metoden, klassifikationer og
oplysninger været diskuteret. Det er derfor besluttet at anvende pilotfasen til at
måle på netop ex. anvendelse af klassifikationer mv.
Opmærksomhedspunkterne i forhold til metoden er:
Metoden
Generelle oplysninger
motivation, mestring, Ressourcer
Generelle oplysninger
Vaner integreret i Livshistorie
Generelle oplysninger
Helbredoplysninger
Sygeplejeindsatserne
Søvnvurdering og Smertevurdering
Sygeplejeindsatserne
Struktureret opfølgning (de 4 udfald)
Brug af Diagnoser
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Metoden
Årsag til henvendelse
Pakker.
Arbejdsgang for håndtering af nye observationer
Opleves dokumentationen fyldestgørende – uden ’romaner’?
Mapningerne mellem tilstande og indsatser - og omvendt

It understøttelsen
It-understøttelse af FSIII metoden, er afgørende for metodens anvendelse.
Hvordan EOJ-leverandørerne vælger at opdatere deres løsning til at være FSIII
kompatibel, afklares alene mellem leverandøren og deres kommunale kunder.
Det forventes dog, at bølgeplanskommunerne vil have stor fokus på, hvad
pilotkommunerne gør sig af erfaringer med it-understøttelse af metoden.
For at sikre den bedst mulige implementering ved bølgeudrulningen i
kommunerne vil det derfor være naturligt, at der i pilotkommunerne opsamles
erfaringer med anvendelse af it-understøttelsen i forhold til metoden.

Lokale organisatoriske beslutninger
Implementeringen af FSIII vil medføre ændringer i kommunernes
dokumentationspraksis. Samtidig giver metoden nogle nye muligheder for at
arbejde med dokumentation på tværs, som kan udfordre gældende
dokumentationspraksis.
Der er en række lokale organisatoriske beslutninger, der skal træffes på
baggrund af implementeringen af en ny dokumentationsmetode. Beslutninger,
som ikke kan håndteres i dokumentationsmetoden, men som skal håndteres
lokalt i kommunerne. I udviklingen af FSIII blev disse lokale organisatoriske
beslutninger samlet i tjeklisten til FSIII implementeringsguiden.
Mængden og typen af beslutninger, der skal træffes lokalt i de enkelte
kommuner, afhænger af, hvorledes kommunen er organiseret inden
implementeringen af FSIII. Ligesom det har været klart, at der kunne komme nye
beslutninger til, efterhånden som metoden blev udrullet i kommunerne.
Et fokusområde i piloten vil derfor være en løbende revision af listen med lokale
organisatoriske beslutninger, efterhånden som der bliver indhentet erfaringer i
pilotimplementeringen
Listen over lokale organisatoriske beslutninger fremgår af
implementeringsguidens tjekliste:
http://www.fs3.nu/filer/Dokumenter/Implementering/FSIII%20Implementeringstj
ekliste,%20pilot%20v1.0.xlsx
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Lokale organisatoriske udfordringer
Igennem pilotkommunernes arbejde med at forholde sig til ovenstående lokale
organisatoriske beslutninger vil kommunerens udfordringer med
implementeringen af FSIII blive tydeliggjort.
Pilotprojektet vil derfor have fokus på, hvilke spørgsmål pilotkommunernes får
brug for at forholde sig til og besvare lokalt i deres nedsatte arbejdsgrupper:
Det forventes, at disse spørgsmål bliver tydeliggjort i løbet af:
•

Opstarts workshop i pilotkommunerne

•

Statusmøder i pilotkommunerne

•

Erfamøder mellem pilotkommunerne

•

Løbende via sparring med pilotkommunernes projektledere

FSIII metodens produkter
FSIII projektet har udarbejdet en række produkter, der skal støtte den
kommunale implementering af FSIII.
Det drejer sig konkret om:
•

E-læringsmateriale

•

Implementeringsguide og –tjekliste

•

Introduktion til Fælles sprog III dokumentationsmetoden

•

Mapniger

•

Beskrivelser af funktionsevnetilstande og Helbredstilstande

•

Indsatskataloger

•

Referenceterminologi – sammenhæng på tværs af lovgivninger

Gennem pilotkommunernes anvendelse af ovenstående, forventes det, at
produkterne bliver kvalitetssikret og kan eventuelle tilretninger kan foretages,
inden bølgeimplementeringen påbegyndes januar 2017.
Samtidig forventes det, at pilotforløbet, vil berige FSIII projektet med yderligere
hjælpemidler til bølgeplanskommunerne, nemlig:
•

Eksempler på arbejdsgangsbeskrivelser med FSIII

•

Eksempler på tilrettelæggelse af uddannelsesforløb
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