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. - Genbrug og opdatering af data –
FSIII
CURA /FSIII
FSIII version 1.0
FSII

Visitation

Hjemmepleje
Plejecenter
MTO

Syge-pleje

Træning

Hjælpemidler

Columna CURA skal dække ALLE søjler
– sammenhængende borgerforløb og deling og genbrug af data

Forebyggendehjemmebesøg

Sundhedsfremme og
forebyggelse

Ikke tilstande i
første omgang

Ikke tilstande i
første omgang

+ andre behov for understøttelse af arbejdsgange
og registrering af data i kommunen

Forberedelser FSIII – klargøring i nuværende EOJ
• Organisatorisk klargøring til ovenstående:
•
•
•
•

Organisering af projektet
Forståelse for FSIII principper (begreber/koncept) og CURA-koncept
Hvad betyder FSIII for de forskellige medarbejder gruppers dokumentationspraksis,
… og hvordan forbereder man medarbejderne på denne forandring (eks. infomøder for
lederne/læringspakker/toiletopslag/nyhedsmails m.m.)

• Indsatskataloger - revidering og tilpasning.
• Behov for flere indsatser end niveau 2?

• Kvalitetsudvikling: hvad vi har brug for at kunne trække data på lokalt?
• Ønsker man at arbejde med blokke eller pakker
• Denne løsning kræver et supplerende arbejde ifht kobling mellem ’blok’ og niveau 2

•
•
•
•
•

Afregning: Hvad afregner vi på lokalt?
Delegering: Hvad skal delegeres? Er niveau 2 nok til delegering?
Hvad med alle § 83.a – indsatserne?
Hvordan arbejder man med tilstande og indsatser på plejecentre og midlertidige døgnpladser
”Oprydning/skærpelse af” indsatser på tværs af servicelov og sundhedslov (eks. Sygeplejeydelser
som medicinadministration og støttestrømper m.v. har bare været en del af SEL)

• Konvertering (maskinel) – hvilke indsatser kan konverteres fra nuværende system til det nye
system og hvordan?

Forberedelser …. fortsat
Hvem skal dokumentere hvad og hvor

• Forandring af arbejdsgange – visitation/udføreropgaver
• Hvordan deling af data/dokumentation

Fritekst kontra struktureret tekst
• FSIII lægger op til mere struktureret tekst, men alligevel mulighed for mange fritekstfelter) – hvordan håndteres det?

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
Fra KOS2 – CURA

• Hvad kan konverteres fra nuværende EOJ til CURA – hvad skal efterregistreres
• ”Oprydning” i eksisterende dokumentation – hvad skal med i det nye system

Gennemgribende forandring i hele
organisationen
 FSIII påvirker alle arbejdsgange
 At tænke mobilt påvirker
opgaveløsning og planlægning
Hvordan sikres en succesfuld
implementering?
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Vi involverer hele organisationen

Programleder

Aarhus Kommune

Systematic

Projektledere

Driftsressourcer fra fag - og funktionsområder
Udpeget fra driften
Ad hoc
Projektdeltagere
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En decentral tilgang til læring

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

+ decentrale kurser på for nogle medarbejdergrupper
samt enkelte centrale kurser for bestemte funktioner
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Læringsteams på de enkelte enheder
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
Sjællandsgade
Læringsstab
Skriver pakker og moduler

Lokalområdekontorernes
implementeringsteams
Hjælper Sjællandsgade og enheder

Læringsteams på
enhedsniveau
Pakker ud og melder tilbage
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Læring via pakker – eksempler
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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