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Formål:
FSIII er en kommunal standard for sundhedsfaglig og socialfaglig dokumentation, som samtlige kommuner skal implementere inden d. 30.06.2018. Formålet er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale
socialfaglige og sundhedsfaglige indsats rettet mod borgeren.
Kommunerne er opdelt i tre implementeringsbølger, med planlagt implementering senest 30. juni 2018. KL varetager
alt omkring indhold, uddannelse i og anvendelsen af FSIII, og har nedsat styregruppe og programledelse. MedCom
skal understøtte implementeringsprocessen, samt sikre fremdrift i forberedelse og implementering af FSIII i alle
kommuner. Samarbejdet med EOJ-leverandørerne er forankret i kommunerne.
Organisatorisk forberedelse og teknisk implementering
Deltagere:
Leverandører:
Samtlige kommuner, KL, MedCom
Samtlige kommuner, KL, MedCom
Læs mere om projektet: MedCom https://www.medcom.dk/projekter/faelles-sprog-iii KL http://fs3.nu/
Test og certificering XML FSIII Udvekslingsdatasæt
Deltagere/leverandører:
pilotkommuner, MedCom, EOJ-leverandørerne Systematik, KMD, DXC
Læs mere: http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/National%20Sygehus-Kommunesamarbejde/FS3UDV/
Projektstatus
46 kommuner er organisatorisk implementerede, mens 5 kommuner på nuværende tidspunkt først forventer at
implementere i 2019. Alle parter er udfordrede af, at hele 48 kommuner er/har været i udbud; 6 kommuner har endnu
ikke indgået aftale med en EOJ-leverandør om et FSIII-kompatibelt EOJ-system.
Der har netop været afholdt de sidste planlagte netværksmøder for kommunerne. Her var fokus, hvordan
kommunerne sikrer fortsat korrekt anvendelse af FSIII-metoden, og vedligeholder ift. metodiske opdateringer. Der var
stadig entusiasme omkring FSIII, men også bekymring over, at den planlagte implementeringsunderstøttelse fra
MedCom ophører med udgangen af juni 2018. FSIII-styregruppen har derfor besluttet, at KL kan afholde opfølgende
netværksmøder for kommunerne (2 møder/år i hhv. Øst- og Vestdanmark). Der er fortsat tæt sparring mellem KL og
MedCom. Sidste planlagt møde i KL’s og MedComs fælles FSIII-implementeringsteam afholdes i juni måned.
Strategisk lige nu
Præ-governancegruppen, hvor MedCom deltager, arbejder med at opdatere metoden og alle tilknyttede materialer,
på baggrund af kommunernes erfaringer indtil nu. Dette arbejde var planlagt afsluttet inden udgangen af juni, men er
af ressourcemæssige årsager blevet forlænget, og med forventet udsendelse af opdaterede materialer slut Q3/start
Q4 2018.
Fagligt/teknisk lige nu
FSIII UDV XML blev releaset til EOJ-leverandørerne nov. 2017, med mål om MedCom test og certificering senest
30.6 2018, på nuværende tidspunkt har Odense Kommune anmodet en dato for at blive testet. Der er desuden aftalt
pilotafprøvning/End2End Test. Der er opmærksomhed på sammenhæng i uddata til indberetning til Danmarks
Statistik og Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS). KL’s kompatibilitetsvurdering foretages
uafhængigt af MedCom-certificering af FSIII udvekslingsdatasættet. EOJ-leverandørerne skulle alle have været
kompatibilitetsvurderet i løbet af 2017, Systematik endnu ikke anmodet om en dato.
MedCom deltager i KL’s tekniske gruppe for EOJ-leverandørerne.
Risikolog
Adskillige kommuner (48) har været/er i udbud i løbet af projektperioden. Velfungerende EOJ-løsninger med FSIII er
afgørende for succesfuld implementering i praksis. Endelig status for EOJ-funktionalitet kendes tidligst medio 2018,
når alle EOJ-løsninger er i drift. Columna Cura er endnu ikke kompatibilitetsvurderet. Projektet er omfattende og der
er få nøglepersoner til at udarbejde materialer og værktøjer, som skal være til rådighed for kommunerne.
Milepæle

Plan

Nået

1. Konsolidering af samarbejde mellem KL og MedCom, ligeledes piloterne
2. Afholdelse af opstartsworkshops for bølge 1 + 2 + 3 kommuner
3. Slutrapportering på pilottest og opstartserfaringer
4. Afholdt afsluttende netværksmøder for alle 3 bølger
5. Samtlige kommuner i drift med FSIII

01.07.16
11.01.17
30.04.17
07.05.18
30.06.18

01.07.16
26.01.17
05.06.17
07.05.18
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Monitorering

Fælles Sprog III monitorering af implementering
De 98 kommuner implementeres i 3 bølger
• Bølge 1 omfatter 16 kommuner
• Bølge 2 omfatter 23 kommuner
• Bølge 3 omfatter 59 kommuner
OBS – opdatering sker efter bølgemøderne, hver bølge har derfor sin egen tidskadance.
Kommunerne indrapporterer på følgende parametre i forbindelse med MedComs netværksmøder:
FSIII monitoreringsparametre implementering

Monitorering i 3 trin

Parametre
1. Er der valgt projektleder
2. Er der nedsat styregruppe
1. Organisatoriskimplementering
3. Har kommunens instruktører været på instruktørkursus
4. Undervisning gennemført i alle organisatoriske enheder

Antal
kommuner
per
% af alle
parameter kommuner
Status d. 4. maj 2018
98
100%
98
100%
98
100%
46
47%

2. Teknisk implementering

1. Har man indgået aftale med leverandør med dato for snitflade implementering
2. Har man implementeret/opgraderet til en FSlll version

92
51

94%
52%

3. Overgang til drift

1. FSIII overdraget til drift
2. Taget FSlll i brug i alle organisatoriske enheder

29
18

30%
18%

Danmarkskort – udarbejdes for monitoreringstrin på niveau 1-3
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