
 
 

2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III  

Initiativets indhold 

Mange af de ældre borgere, som modtager pleje og omsorg i kommunerne, har mange 

forskellige kontakter med kommunen. Det stiller store krav til koordinerede og 

sammenhængende forløb, hvilket er en forudsætning for, at borgerens behandling og 

rehabilitering bliver vellykket. I den tidligere fælleskommunale handlingsplan fra 2011 – 2015 

har kommunerne på den baggrund gennemført en ambitiøs satsning, som i korte træk består 

af en fælles dokumentationsstandard for den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje 

(Fælles Sprog III – herefter FSIII). Der gennemføres nu en implementeringsindsats på tværs 

af alle kommuner, som handler dels om at understøtte, at FSIII-standarden indarbejdes i de 

kommunale omsorgsjournaler i kommunernes digitale løsninger og dels om at understøtte 

implementeringen i kommunerne. Dermed skabes gode rammer for høj kvalitet i den social- og 

sundhedsfaglige dokumentation, bedre sammenhæng i indsatsen internt i kommunen og på 

tværs af sektorer, samt valid ledelsesinformation både lokalt og nationalt om udviklingen i de 

kommunale ældre- og sundhedsopgaver. Dette skal samlet set understøtte mere effektive 

arbejdsgange, bedre kvalitet i opgaveløsningen og mere effektiv dokumentation på det 

kommunale ældreområde. Initiativet består af tre spor:  

  

Spor 1: Udbredelse af FSIII-standarden, hvilket betyder, at alle kommuner vil have FSIII-

standarden implementeret i omsorgsjournalen inden udgangen af 2017, som det er aftalt med 

regeringen i økonomiaftalen for 2014.  

  

Spor 2: Etablering af governance for den eksisterende standard. Der etableres en organisering 

der kan håndtere bl.a. opdatering og vedligeholdelse af FSIII-klassifikationer, drift af 

klassifikationsservice, opdatering af terminologi, begreber, e-læring mv.  

  

Spor 3: Videreudvikling af standarden på to nye områder: (1) genoptræning efter 

sundhedslovens § 140 samt (2) klassificering af data til måling af bl.a. vitale værdier (blodtryk, 

blodsukker, lungefunktion mv), hvilket bl.a. skal bruges i kommunernes samarbejde med 

regionerne og almen praksis om telemedicin.   

  

Initiativet skal støtte de overordnede gevinster og business case forbundet med FSIII herunder 

øget borgertilfredshed, forbedret sammenhæng på tværs af sektorer, bedre grundlag for 

prioritering og styring og forbedret arbejdstilrettelæggelse, hvilket skal resultere i øget 

effektivitet og lønsomhed. Initiativet forventes også at medføre en økonomisk nettogevinst på 

i alt 260 mio.kr. årligt ved fuld indfasning   

  

  

Organisering og tidsplan  

Initiativet forankres i KL i en særskilt programenhed. Der nedsættes en styregruppe for 

programmet med deltagelse af kommunale repræsentanter, KOMBIT, MedCom og KL. 

Leverandørsiden inddrages for så vidt angår aktiviteter under spor 1. Initiativet har en 

tidshorisont fra 2016-2020.   

 


