Implementering af FSIII
- en integreret del af CURA implementeringen
Aarhus og Københavns kommune

Status – Aarhus kommune (MSO)
• Aarhus kommune, Sundhed og Omsorgs EOJ i udbud 2015 – et af de
gennemgående krav til leverandører var ”understøttelse af FSIII”
• Systematic vandt udbuddet og der blev indgået kontrakt om agil udvikling af
EOJ til omsorg, sundhed (forebyggelsesområdet), træning, hjælpemidler,
planlægning (disponering/booking/plejebolig)
• Mange flere områder end FSIII indtil videre dækker

• Udvikling foregår i tæt samarbejde med Systematic
• Løsningsansvarlige er placeret og tilgængelige hos Systematic i dagligdagen

• FSIII-kravene flettes ind i det nye system, Columna CURA, således, at når man
arbejder med CURA, arbejder man også FSIII’sk på alle områder – derudover
skal/kan systemet meget mere…..
• CURA implementeres i MSO d. 13.3.2016 og FSIII er dermed bare en del af
den fulde implementering af et nyt EOJ-system

Status – Københavns kommune
• Processen er den samme i Københavns Kommune, Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen – men forskudt
• I København implementeres CURA den 2. maj 2017

Forberedelser, der retter sig mod FSIII – klargøring
i nuværende EOJ – Aarhus kommune
• Helbredstilstande FSIII – implementeret i nuværende EOJ
• SUL – indsatskatalog på sygepleje FSIII – implementeres i nuværende EOJ
• Kræver masser af andre beslutninger:

• Hvilke indsatser/ydelser skal vi have udover dem på niveau 2 – her skal tages højde for:
•
•
•
•

Kvalitetsudvikling: hvad vi har brug for at kunne trække data på lokalt?
Opgaver: Hvad har vi brug for at vide om sygeplejerskernes opgaver (indsatser)
Afregning: Hvad afregner vi på lokalt?
Delegering: Hvad skal delegeres? Er niveau 2 nok til delegering? Hvad har vi brug for at vide om
delegering?

• Organisatorisk klargøring til ovenstående:

• Forståelse for FSIII – principper (begreber/koncept) og CURA-koncept – principper –
intro-møder for arbejdsgrupper, dokumentationskoordinatorer og ledere m.v.
• Forståelse for, at konvertering(maskinel) fra nuværende EOJ til CURA bliver lettet ved
allerede at bruge FSIII helbredstilstande og FSIII helbredsvurdering – 1 ->1
konvertering – dette har gjort, at arbejdet bliver gjort – der er nok, der skal gøres
manuelt af sygeplejen efter GO-LIVE, bl.a. FMK tilknytning m.v.

Et eksempel på en konkret forberedelse

Forberedelser på CURA (impl. FSIII)
• SEL indsatskatalog – arbejdet pågår i arbejdsgruppe - forventes færdig i 2016
• Bliver ikke implementeret i nuværende EOJ – først i CURA
• Tidskrævende arbejde, da der er mange forhold at tage i betragtning:
•
•
•
•
•
•
•
•

Afregning
Plejeboliger
Behov for flere indsatser end niveau 2?
CURA giver dog mulighed for at lave varianter af niveau 2
Hvad med alle § 83.a – indsatserne?
Sygeplejeydelser som medicinadministration og støttestrømper m.v. har bare været en del af SEL
Konvertering (maskinel) af nuværende indsatser/ydelser til de nye ved overgang til CURA – hvordan?
Kvalitetssikring af data efter

Ovenstående har krævet undervisning i FSIII og CURA for arbejdsgruppe – bestående af CURA –
løsningsansvarlige (også FSIII – ansvarlig), ansvarlige for indsatskataloger (serviceniveau),
Økonomi-ansvarlige og daglige brugere (leder + visitator)

Andre forberedelser til FSIII og CURA
• Hvem skal dokumentere hvad?
• Fritekst kontra struktureret tekst (FSIII lægger op til struktureret, men
alligevel mulighed for mange fritekstfelter)
• Forandring af arbejdsgange – visitation/udfører-opgaver
• Ydelser i plejeboliger? Planlægning
• Hvad med de § - områder, som ikke er med i FSIII, v.1, men som bruger
samme EOJ og arbejder tværfagligt med områder, som er dækket – borger
må kun have én journal (journalføringsbekendtgørelsen)
• SUL indsatskatalog på forebyggelsesområdet - SOFT
• SUL indsatskatalog på genoptræning § 140
• Indsatskatalog på hjælpemidler (hjælpemiddelbasen)

FSIII - Genbrug og opdatering af data
– CURA FSIII
FSIII vers. 1.0
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NY borgerjournal i Aarhus og København:
Columna CURA skal dække ALLE søjler + andre behov
for understøttelse af arbejdsgange og registrering af
data i kommunen + én borgerjournal

Vi implementerer CURA – ikke kun FSIII
Kortlægge læringsmål med udgangspunkt i opgaven
Org. praksis

Dokupraksis, FSIII og
lovgivning

• Mine arbejdsgange
• Samarbejdet med kolleger
• Samarbejdet med borgeren
• Eksterne samarbejdspartnere
• Dårlige vaner vi skal ændre?

IT praksis
• Konkret anvendelse af
tablet
• IT-sikkerhed

• Hvad skal jeg vide for at
kunne løse opgaven?

Opgaven

En decentral tilgang til læring (København)

Enhederne og
lokalområderne skal sætte
et tværfagligt læringsteam

Uddannelse i CURA, FSIII og nye
arbejdsgange rulles ud i form af
specielt tilrettelagte 6 ugers pakker
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Læringsteams på de enkelte enheder (København)
Faglighed
(f.eks. kvalitetssygeplejerske)

Læringsteamet:
- Sammensættes efter behov, så
kompetencerne dækkes
- Ikke nødvendigvis 3 personer
- Ikke nødvendigvis niv. 3 ledelse.
- Opgaven er at sikre at organisation
og medarbejderne bliver klar til start
Implementeringsteams på
lokalområdekontoret, der hjælper
enhederne

Ledelse

IT/system

(f.eks. forstander
eller gr. leder)

(superbruger)
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Læringsorganisation i 3 niveauer (København)
Sjællandsgade
Læringsstab
Skriver pakker og moduler

Lokalområdekontorernes
implementeringsteams
Hjælper Sjællandsgade og enheder

Læringsteams på
enhedsniveau
Pakker ud og melder tilbage
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CURA implementeringsroller og ansvar (Aarhus)
Tovholder - lokal
• Er i implementeringsperioden bindeled mellem lokale implementeringsagenter og superbrugere, og CURA
projektteamet
• I samarbejde med direktionen og CURA projektteam er tovholder ansvarlig for at sikre planlægning af og
opfølgning på områdets aktiviteter før, under og efter go-live -der muliggør at området kan ibrugtage CURA
efter planen
Implementeringsagenter - lokale
• Er ansvarlig for at afvikle implementeringsaktiviteter, herunder at undervise i ny dokumentationspraksis og
anvendelsen af CURA -der muliggør, at området kan ibrugtage CURA efter planen
• Understøtter desuden lokale superbrugere og afholder infomøder og café-aktiviteter i samarbejde med
tovholder og CURA projektteamet
Superbrugere - lokale
• Yder hjælp og vejledning på superbrugerniveau til kollegaer i relevante teams
• Er ansvarlig for at opsamle indberetninger på teamets oplevelse af fejl og uhensigtsmæssigheder i CURA efter
go-live, dokumentere og indrapportere disse til CURA projektteamet, og kommunikere løsninger på fejl til
teamet

Læring via pakker – eksempler
(Aarhus og København)
Forberedelse

Lederens og
læringsteamets
roller

På
forandrings
rejse med
FSIII og
Cura

6 uger

6 uger

Implementering

FSIII, ny vejl. til
sundhedsfaglig
dokumentation, nye
mobile devices,
oprydning i gamle
systemer

6 uger

Kom godt i
gang med
FSIII og Cura

6 uger

Bliv klar til
at bruge
FSIII og Cura

6 uger

Go live

Særlig golive indsats

Fast
hold
else

Første
opfølgning

6 uger

Centralt afholdte
aktiviteter
E-læringsmateriale
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Columna CURA
understøtter FSIII procesmodel på alle fagområder (ikke kun FSIII v. 1), mange
strukturerede klassifikationer inkl. FSIII indsatskataloger + egne, FSIII
tilstandskataloger, diagnoser m.v., hele minimumsdatasættet og mapninger ml. bl.a.
• tilstande><ydelser/indsatser
• tilstande><tilstande (servicelov og sundhedslov)
FSIII er integreret fuldt ud i CURA, således, at hvis man bruger CURA som tiltænkt og
ikke ignorerer indbygget hjælp, arbejder man også efter FSIII 
CURA på Portalen
Aarhus kommune

CURA på Facebook
Aarhus kommune

KBH

