
www.kl.dk/ffb

Photo by Ethan Dow on Unsplash

SESSION 1 
SAMMENHÆNG I 
DOKUMENTATIONEN MELLEM 
TILGRÆNSENDE  
PARAGRAFOMRÅDER

v. Niels Ole Frederiksen og Rikke Duvier Holmberg, konsulenter i KL

10. November 2021

https://unsplash.com/@ethandow?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/road?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Agenda
• Baggrunden for hhv. FFB og FSIII
• Udviklingen af begreber (tilstande)
• Tilstandslister og indsatskataloger for 

hvert funktionsområde 

• Koordinering og sammenhæng mellem 
funktionsområderne

Centrale begreber:

❖ Tilstande

❖ Indsatser/ydelser

❖ Funktionsområder



• FFB er forankret i både den fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020

• Formålet med FFB er at skabe sammenhæng for borgerne, et bedre samarbejde mellem myndighed og 
udfører og mere viden om effekten af de sociale indsatser på det specialiserede voksenområde

• FSIII til genoptræning efter sundhedslovens §140 skal ses som en videreudvikling af Fælles Sprog III, 
der i første omgang blev udviklet til hjemme- og sygeplejen 

• Formål: At styrke kommunernes forudsætninger for at arbejde lokalt og fælleskommunalt med 
kvalitetsudvikling og styring af de kommunale genoptræningstilbud

• FSIII til forebyggelse og sundhedsfremme efter sundhedslovens §119 ligger som et initiativ i regi af 
sundhedsdataprogrammet og er finansieret ved finansloven 2016

• Formål: At opnå national viden om aktivitet, kvalitet og effekt på området for §119

• For alle projekterne er det afgørende, at der skabes fælleskommunal ensartethed og systematik i 
dokumentationen på de respektive områder

Ophæng og formål



Det er komplekst at arbejde med forskellige paragraf- og 
funktionsområder

• Dokumentationskulturer og –praksisser viser sig i forskellige dokumentationsmetoder

• Dokumentationskravene er forskellige 

• Databehovet varierer og dermed også hvad og hvordan der dokumenteres

• Kommunernes organisatoriske indretning

• Forskellige it-fagsystemer = forskellige måder at omsætte tilstandene



Kort om udviklingsarbejdet 

Udviklingen af tilstande og indsatser er udført,

• med deltagelse af kommunal arbejdsgruppe

• med afsæt i kommunal praksis

• med udgangspunkt i grundige afdækninger

• med rum for organisatoriske variationer

• med hensyn til lovgivningsmæssige rammer



KL har i samarbejde med kommunerne udviklet fælleskommunale tilstande til brug på følgende 
områder:

• Hjemmepleje (SEL §§ 83, 83a, 84, 86)

• Hjemmesygepleje (SUL § 138)

• Genoptræning (SUL § 140)

• Sundhedsfremme og forebyggelse (SUL §119)

• Voksen social- og handicap* (SEL §§ 82 a-d, 85, 103,104,107, 108 og ABL § 105)

• Hjælpemidler 

• FFB B&U

Fælleskommunale tilstande afspejler kommunale behov for dokumentation relateret 
til en borgers helbred, sygdom, funktion, sociale forhold mm. 

Der er aktuelt 194 tilstande på tværs af sundheds-, ældre- og socialområdet. 

*Tilstande kaldes i Fælles Faglige Begreber for undertemaer

Fælleskommunale tilstande



FFB tilstande



Dagtilbud til voksne
❑ Aktivitets- og samværstilbud

❑ Beskyttet 

beskæftigelsestilbud

Botilbud til voksne
❑ Midlertidigt botilbud

❑ Længerevarende botilbud

❑ almindeligt længerevarende 

botilbud

❑ sikret længerevarende botilbud

Botilbudslignende tilbud

❑ Almen ældre- og

handicapvenlig bolig

Mobile tilbud
❑ Mobilt tilbud

Sociale tilbudYdelser

Ophold
❑ Akut ophold 

❑ Midlertidigt ophold

❑ Længerevarende ophold

Beskyttet beskæftigelse
❑ Service

❑ Produktion og værksted

❑ Praktikforløb

Aktivitet og samvær
❑ Social aktivitet

❑ Fysisk aktivitet

❑ Sansestimulerende aktivitet

❑ Oplevelsesaktivitet

❑ Kreativ aktivitet

❑ Kompetenceudviklende aktivitet

Socialpædagogisk støtte
❑ Støtte til praktiske opgaver 

❑ støtte til daglige opgaver i hjemmet

❑ støtte til administration

❑ støtte til etablering i bolig

❑ Støtte til samfundsdeltagelse

❑ støtte til kontakt til offentlige og 

private instanser

❑ støtte til transport

❑ støtte til beskæftigelse

❑ støtte til uddannelse

❑ Støtte til relationer og fællesskaber

❑ støtte til sociale relationer

❑ støtte til varetagelse af forældrerollen

❑ Støtte til sundhed

❑ støtte til behandling

❑ støtte til sund levevis

❑ støtte til personlig hygiejne

❑ støtte til seksualitet

❑ støtte til psykisk trivsel

Borger

Fysiske funktionsnedsættelser
❑ Døvblindhed

❑ medfødt døvblindhed

❑ erhvervet døvblindhed

❑ Hørenedsættelse

❑ Kommunikationsnedsættelse

❑ Mobilitetsnedsættelse

❑ Synsnedsættelse

❑ Anden fysisk funktionsnedsættelse

Psykisk funktionsnedsættelse
❑ Intellektuel/kognitiv forstyrrelse

❑ Demens

❑ Hjerneskade

❑ erhvervet hjerneskade

❑ medfødt hjerneskade

❑ Udviklingsforstyrrelse

❑ autismespektrum

❑ opmærksomhedsforstyrrelse

❑ udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske 

færdigheder

❑ udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder

❑ udviklingsforstyrrelse af tale og sprog

❑ anden udviklingsforstyrrelse

❑ Udviklingshæmning

❑ Anden intellektuel/kognitiv 

forstyrrelse

❑ Psykiske vanskeligheder

❑ Angst

❑ Depression

❑ Forandret virkelighedsopfattelse

❑ Personlighedsforstyrrelse

❑ Spiseforstyrrelse

❑ Stressbelastning

❑ Tilknytningsforstyrrelse

❑ Anden psykisk vanskelighed

Socialt problem
❑ Hjemløshed

❑ Indadreagerende adfærd

Kriminalitet

❑ personfarlig kriminalitet

❑ ikke-personfarlig kriminalitet

❑ Misbrug

❑ alkoholmisbrug

❑ stofmisbrug

❑ Omsorgssvigt

Overgreb

❑ seksuelt overgreb

❑ voldeligt overgreb

❑ andet overgreb

❑ Prostitution

❑ Seksuelt krænkende adfærd

❑ Selvmordstanker eller -forsøg

❑ Selvskadende adfærd

❑ Social isolation

❑ Udadreagerende adfærd

❑ Andet socialt problem

Målgrupper

Multipel funktionsnedsættelse

Sjældent forekommende 

funktionsnedsættelse

Forebyggende hjælp og støtte
❑ Gruppebaseret hjælp og støtte

❑ Individuel tidsbegrænset 

socialpædagogisk hjælp og støtte 

❑ Akut rådgivning, omsorg og støtte 

Hjælp og støtte etableret i

samarbejde med frivillige

❑ gruppebaseret hjælp og støtte leveret 

i samarbejde med frivillige

❑ individuel tidsbegrænset 

socialpædagogisk hjælp og støtte 

leveret i samarbejde med frivillige

Afklaring
❑ Pædagogisk udredning 

Sociale akuttilbud
❑ Socialt akuttilbud

FFB indsatskatalog



FSIII - hjemmepleje



FSIII - hjemmesygepleje



FSIII – forebyggelse og sundhedsfremme
Bilag 2: Oversigt - tilstande og indsatser (sundhedslovens §119) 
 

 

TILSTANDE 

Vejledning og introduktion til fysiske aktiviteter 

Fysisk træning 

Færdighedstræning 

Kostvejledning 

Diætbehandling 

Madlavning i praksis 

Samtale om alkohol 

Tobaksafvænning 

Sygdomshåndtering 

Mental håndtering 

Afklarende samtale 

Behovssamtale 

Afsluttende samtale 

Opfølgning 
 

 

INDSATSER 

 

Sundhedsadfærd 

Alkohol 

Tobak 

Medicin og stoffer 

Spisemønster 

Fysisk aktivitet 

Sundhedskompetence 

 



FSIII - genoptræning

INDSATSER

Terapeutfaglig udredning

ADL-træning

Fysisk træning

Funktionstræning

Manuel behandling

Kognitiv træning

Psykomotorisk træning

Vejledning og undervisning

Koordinering og kommunikation

Opfølgning



KOORDINERING OG SAMMENHÆNG 

MELLEM FUNKTIONSOMRÅDER



Seks lister er faktisk én

I princippet er der tale om én liste, hvortil de forskellige funktionsområder 
og medarbejdere trækker på et udvalg af tilstande fra listen

=

De fælleskommunale tilstande

Sygepleje Hjemmepleje Træning Sundhedsfremme

og forebyggelse
Nyt område FFB



Anvendelse af tilstande i et journalsystem

En samlet liste – Kende eget funktionsområde

15

>Af- og påklædning

>Af- og påklædning

>Akutte smerter

>Alkohol

>Andre problemer med hud og

>Anvende kommunikationsuds

>Anvende kommunikationsuds

>Balance

>Bevidsthedstilstand

>Bevæge sig omkring

>Bevægelse

>Boligsituation

>Bruge transportmidler

>Bære, flytte og håndtere gens

>Cirkulation

>Cirkulation

>Cirkulationsproblemer

>Daglige aktiviteter

…

[197 tilstande]

Sygepleje

Funktionsområder: Sygepleje | Hjemmepleje | Genoptræning | Forebyggelse og sundhedsfremme | Voksen Social og Handicap  

>Af- og påklædning

>Af- og påklædning

>Akutte smerter

>Alkohol

>Andre problemer med hud og

>Anvende kommunikationsuds

>Anvende kommunikationsuds

>Balance

>Bevidsthedstilstand

>Bevæge sig omkring

>Bevægelse

>Boligsituation

>Bruge transportmidler

>Bære, flytte og håndtere gens

>Cirkulation

>Cirkulation

>Cirkulationsproblemer

>Daglige aktiviteter

…

[197 tilstande]

Hjempleje

>Af- og påklædning

>Af- og påklædning

>Akutte smerter

>Alkohol

>Andre problemer med hud og

>Anvende kommunikationsuds

>Anvende kommunikationsuds

>Balance

>Bevidsthedstilstand

>Bevæge sig omkring

>Bevægelse

>Boligsituation

>Bruge transportmidler

>Bære, flytte og håndtere gens

>Cirkulation

>Cirkulation

>Cirkulationsproblemer

>Daglige aktiviteter

…

[197 tilstande]

Genoptræ

>Af- og påklædning

>Af- og påklædning

>Akutte smerter

>Alkohol

>Andre problemer med hud og

>Anvende kommunikationsuds

>Anvende kommunikationsuds

>Balance

>Bevidsthedstilstand

>Bevæge sig omkring

>Bevægelse

>Boligsituation

>Bruge transportmidler

>Bære, flytte og håndtere gens

>Cirkulation

>Cirkulation

>Cirkulationsproblemer

>Daglige aktiviteter

…

[197 tilstande]

Forbygge

>Af- og påklædning

>Af- og påklædning

>Akutte smerter

>Alkohol

>Andre problemer med hud og

>Anvende kommunikationsuds

>Anvende kommunikationsuds

>Balance

>Bevidsthedstilstand

>Bevæge sig omkring

>Bevægelse

>Boligsituation

>Bruge transportmidler

>Bære, flytte og håndtere gens

>Cirkulation

>Cirkulation

>Cirkulationsproblemer

>Daglige aktiviteter

…

[197 tilstande]

Soc/hand



Anvendelse af tilstande i et journalsystem

Sorter efter funktionsområde

16

>Akutte smerter

>Andre problemer med hud og slimhinder

>Cirkulationsproblemer

>Døgnrytmeproblemer

>Emotionelle problemer

>Kognitive problemer

>Kroniske smerter

>Mentale problemer

>Periodevise smerter

>Problemer med afføringsinkontinens

>Problemer med arterielt sår

…

>Af- og påklædning

>Anvende kommunikationsudstyr- og teknikker

>Bevæge sig omkring

…

>Af- og påklædning

>Balance

…

[197 tilstande]

Sygepleje

Funktionsområder: Sygepleje | Hjemmepleje | Genoptræning | Forebyggelse og sundhedsfremme | Voksen Social og Handicap  

>Af- og påklædning

>Anvende kommunikationsudstyr- og teknikker

>Bevæge sig omkring

>Bruge transportmidler

>Drikke

>Energi og handlekraft

>Forflytte sig

>Færden i forskellige omgivelser

>Fødeindtagelse

>Følelsesfunktioner

…

>Akutte smerter

>Andre problemer med hud og slimhinder

>Cirkulationsproblemer

…

>Af- og påklædning

>Balance

…

[197 tilstande]

Hjempleje

>Af- og påklædning

>Balance

>Cirkulation

>Deltage i fritidsaktiviteter og fællesskaber

>Energi og handlekraft

>Færden med transportmidler

>Fødeindtagelse

>Følelsesfunktioner

>Gang og Bevægelse

>Gå på toilet

…

>Alkohol

>Cirkulation 

>Daglige aktiviteter

…

>Akutte smerter

>Andre problemer med hud og

…

[197 tilstande]

Genoptræ

>Alkohol

>Cirkulation 

>Daglige aktiviteter

>Emotionel funktion

>Ernæring

>Fysisk aktivitet

>Håndtere genstande

>Kognitiv funktion

>Kontinens

>Kropsopfattelse

…

>Af- og påklædning

>Balance

>Cirkulation

…

>Akutte smerter

>Andre problemer med hud og

…

[197 tilstande]

Forbygge

>Anvende kommunikationsuds

>Bevidsthedstilstand 

>Bevægelse

>Boligsituation

>Bære, flytte og håndtere gens

>Deltage i sociale fællesskaber

>Drikke

>Dyrke interesse

>Døgnrytme

>Familiesituation

…

>Akutte smerter

>Andre problemer med hud og slimhinder

>Cirkulationsproblemer

…

>Alkohol

>Cirkulation

…

[197 tilstande]

Soc/hand



Anvendelse af tilstande i et journalsystem

Sorter efter funktionsområde og anvend tilstandsområder

17

>Funktionsniveau

>Bevægeapparat

>Ernæring 

>Hud og slimhinder

>Kommunikation

>Psykosociale forhold

>Respiration og cirkulation

>Seksualitet

Smerter og sanseindtryk
>Akutte smerter

>Periodevise smerter

>Kroniske smerter

>…

>Søvn og hvile

>Viden og udvikling

>Udskillelse af affaldsstoffer

>Hjemmepleje

>Genoptræning

>Forebyggelse og sundhedsf

>Voksen Social & Handicap

Sygepleje

Funktionsområder: Sygepleje | Hjemmepleje | Genoptræning | Forebyggelse og sundhedsfremme | Voksen Social og Handicap  

>Egenomsorg

>Praktiske opgaver

>Mobilitet

>Mentale funktioner

>Samfundsliv

>Sygepleje

>Genoptræning

>Forebyggelse og sundhedsf

>Voksen Social & Handicap

Hjempleje

>Bevægeapparatet

>Egenomsorg

>Ernæring

>Hjerte og lunger

>Hud og hævelser

>Mentale funktioner

>Mobilitet

>Praktiske opgaver

>Samfundsliv

>Sanser og smerter

>Viden og udvikling

>Sygepleje

>Hjemmepleje

>Forebyggelse og sundhedsf

>Voksen Social & Handicap

Genoptræ

>Hverdagsliv

>Kroppen

>Sundhedsadfærd

>Mental sundhed

>Sygepleje

>Hjemmepleje

>Genoptræning

>Voksen Social & Handicap

Forbygge

>Egenomsorg

>Fysiske funktioner

>Kommunikation

>Mentale funktioner

>Mobilitet

>Omgivelser

>Praktiske opgaver

>Relationer

>Samfundsliv

>Sociale forhold

>Sundhedsforhold

>Sygepleje

>Hjemmepleje

>Genoptræning

>Forebyggelse og sundhedsf

Soc/hand

>



SNOMED CT

Klinisk Fund

Sygdom
250171008 |fund ved anamnese og

observation|

Fund vedr. 
Funktion

Fund  specificeret iht. 
lokalisation

Fund vedr. funktionel præstation
og aktivitet

225552003 | fund 
vedr. sår |

429040005 | ulcus |
Problemer med cancersår

365365006|fund vedr. evne til at foretage 
indkøbsaktiviteter|

Indkøb
Skaffe sig varer og tjenesteydelser

Indkøb

118233009 | fund vedr. 
almindelig daglig livsførelse |

Problemer med daglige 
aktiviteter

Daglige aktiviteter

364832000 | Fund vedr. evne til at udføre 
grovmotoriske funktioner |

Mobilitet og bevægelse

365179009 | fund vedr. evne til at udføre
aktiviteter ifm. personlig hygiejne |

Kropspleje
Problemer med personlig pleje

Kropspleje

107647005 |fund vedr. 
vægt|
Vægt

365242003 |fund vedr. evne
til at klare huslige

aktiviteter|
Passe ejendele

300893006 |fund vedr. 
ernæring|

Kost
Ernæring

fund vedr. spisning/-
fødeindtagelse/-
væskeindtagelse

118199002 | fund vedr. seksualitet og seksuel
aktivitet |

Seksuel aktivitet
Problemer med seksualitet

118231006 |fund vedr. kommunikation|
Anvendelse af kommunikationsmidler og –teknikker
Anvendelse af kommunikationsmidler og –teknikker

Problemer med kommunikation
Kommunikation

106168000 | Fund vedr. 
søvn |

Døgnrytme
Søvnproblemer

365136007 | Fund vedr. evne til 
at udføre almindelige fysiske 

aktiviteter |
Bære, flytte og håndtere 

genstande
Løfte og bære

Håndtere genstande
Bære, flytte og håndtere 

genstande

386618008 | fund vedr. mave-tarm-
kanalen |

Problemer med mave og tarm

106048009 | fund vedr. 
respirationssystemet |
Respirationsproblemer

Respiration
Respiration

106063007 |fund vedr. kardiovaskulære
system|

Cirkulationsproblemer
Cirkulation
Cirkulation

373930000 | fund vedr. kognitiv funktion |
Overordnede kognitive funktioner

Kognitive problemer
Kognitiv funktion

Overordnede kognitive funktioner

fund vedr. adfærd

365949003 | fund vedr. 
helbredsrelateret adfærd |

Varetage egen sundhed
Varetage egen sundhed
Sundhedskompetencer
Varetage egen sundhed

fund vedr. endokrine, 
ernæringsmæssige og metaboliske 

forhold

225706007 | fund vedr. 
interpersonelle relationer |

Samspil og kontakt
Problemer med socialt samvær

Sociale relationer
Samspil og kontakt

36456004 | fund vedr. mental 
tilstand |

Mentale problemer

106147001 | fund vedr. det sensoriske
nervesystem |

Smerter og sansefunktioner
Sanser

301978000 | fund vedr. 
synet |

Syn
Problemer med synssans

Sanser

118230007 | fund vedr. 
hørelse |
Hørelse

Problemer med hørelse

415531008 |fund vedr. hud
OG/ELLER slimhinde|

Andre problemer med hud og
slimhinder

365386006 | fund vedr. tolerance for 
fysisk aktivitet |

Udholdenhed
Udholdenhed

365222007 | fund vedr. evne 
til at udføre 

påklædningsaktivitet |
Af- og påklædning
Af- og påklædning
Af- og påklædniing

284530008 |fund vedr. kommunikation, tale 
og sprog|

Stemme og tale

298314008 |fund vedr. 
koordination/mangel på koordination|

Koordination

106137004 |fund vedr. intelligens|
Intellektuelle funktioner

284465006 |fund vedr. psykosocial
funktion|

Psykosociale funktioner

365934006 |fund vedr. selverkendelse|
Indsigt i egen situation

365996006 |fund vedr. interaktion med 
andre|

Varetage relationer til netværk

365389004 |fund vedr. evne til at udføre 
arbejdsmæssige aktiviteter|

Varetage beskæftigelse
Have lønnet beskæftigelse

Varetage beskæftigelse

365341008 |fund vedr. evne til at udføre 
sociokulturelle aktiviteter|

Sociale fællesskaber,
Skaffe sig bolig

Deltage i fritidsaktiviteter og fællesskaber

365448001 |fund vedr. sociale og personlige 
forhold|

384821006 |fund vedr. mental tilstand, 
adfærd og/eller psykosocial funktion|

385337002 |fund vedr. evne til at 
forstå|

Forstå meddelelser
Kommunikation

225787000 |fund vedr. anvendelse af 
dagen|

Udføre daglige rutiner
Udføre daglige rutiner

365462008 |fund vedr. grad af interesse|
Interesser

53713009 |Arbejder som prostitueret|
Prostitution

365358003 |fund vedr. evne til at 
administrere personlige økonomiske 

aktiviteter|
Varetage økonomi

365384009 |fund vedr. evne til at gennemføre uddannelses- og 
undervisningsaktiviteter|

Varetage uddannelse
Varetage uddannelse

365346003 | fund vedr. evne til at anvende
transport |

Færden med transportmidler
Bruge transportmidler

Færden med transportmidler

106030000 |fund vedr. muskel|
Muskelfunktion

118952005 |fund vedr. led|
Ledfunktion

106019003 |udskillelsesmønster|
Kontinens

298304004 |fund vedr. balance|
Balance

22253000 |smerter|
Smerte
Smerter

106129007 |fund vedr. 
motorisk adfærd|
Psykomotoriske

funktioner

267038008 |ødem|
Ødem

298325004 |fund vedr. bevægelse|
Bevægelse

106138009 |fund vedr. indlæring|
Tilegne sig færdigheder

Læring og anvendelse af viden

364786002 |fund vedr. 
spiseevne|

Fødeindtagelse
Fødeindtagelse

364797002 |fund vedr. evne 
til at synke|

Fødeindtagelse
Fødeindtagelse

365091003 |fund vedr. evne 
til at administrere tiden|

Udføre daglige rutiner

15976004 |Abnorm cirkadian rytme|
Døgnrytme

Døgnrytmeproblemer

252041008 |fund vedr. vandladning|
Problemer med vandladning

365580001 |fund vedr. personlig status|
Familiesituation

365469004 |fund vedr. husstand, familie og 
netværk|

Familiesituation

365550006 |fund vedr. økonomiske forhold|
Økonomisk situation

365523001 |Fund ved juridisk, økonomisk, 
beskæftigelsesmæssig og/eller 

socioøkonomisk anamnese|

65367001 |Offerstatus|
Traumatiske oplevelser

365566008 |fund vedr. fængselsjournal og 
straffeattest|
Kriminalitet

365483002 |fund vedr. pleje- og 
støtteforhold samt netværk|
Hjælp og omsorg for andre

302768007 |fund vedr. beskæftigelse|
Uddannelse og job

365508006 |fund vedr. bopæls- og boligforhold|
Boligsituation

365458002|fund vedr. uddannelse og/eller 
skolegang|

Uddannelse og job

106167005 |fund vedr. bevidsthed|
Bevidsthedstilstand

106126000 |fund vedr. emotionel tilstand|
Følelser og adfærd

Emotionelle problmer
Emotionel funktion
Følelsesfunktioner

365441007 |fund vedr. handlekraft|
Igangsætning og motivation

Energi og handlekraft

409083006 |fund vedr. opmærksomhed|
Opmærksomhed og koncentrationsevne

Opmærksomhed

311470005 |fund vedr. 
orientering|

Orienteringsevne
Orienteringsevne
Orienteringsevne

247699008 |psykologisk fund vedr. 
perception|

Virkelighedsopfattelse

106136008 |fund vedr. hukommelse
Hukommelse
Hukommelse

Problemer med hukommelse
Hukommelse

365923008 |fund vedr. 
beslutningstagning|

Organisering og planlægning

365926000 |fund vedr. 
problemløsning|
Problemløsning
Problemløsning

365243008 |fund vedr. evne til at 
udføre aktiviteter i relation til mad og 

drikke|
Madlavning
Lave mad
Lave mad

365316001 |fund vedr. evne til at 
udføre rengøring i hjemmet|

Rengøring

365307000 |fund vedr. evne til at 
udføre vaskeaktiviteter|

Tøjvask

365207002 |fund vedr. evne til at klare 
toiletbesøg|
Toiletbesøg
Gå på toilet
Gå på toilet

365180007 |fund vedr. evne til at udføre 
aktiviteter ifm. vask og tørring|

Vask
Vaske sig
Vaske sig

364913007 |fund vedr. evne til at skifte
stilling|

Ændre og opretholde kropstilling
Ændre kropsstilling

364833005 |fund vedr. evne til at bevæge 
sig|

Gang og bevægelse
Bevæge sig omkring
Gang og bevægelse

365033002 |fund vedr. evne til at 
kommunikere|

Fremstille meddelelser

365056006 |fund vedr. evne til at 
konversere|

Samtale

364778002 |fund vedr. 
drikkeevne|

Drikke
Drikke

Spise og drikke

364811008 |fund vedr. evne
til at spise og drikke|

Spise
Spise

Spise og drikke

106020009 |aktivitetsudfoldelsesmønster|
Motion

Fysisk aktivitet

228366006 |fund vedr. adfærd i relation til 
stofmisbrug|

Rusmidler 
Problemer med misbrug

Medicin og stoffer

228273003 |fund vedr. adfærd i 
forbindelse med indtag af 

alkohol|
Rusmidler

Problemer med misbrug
Alkohol

365980008 |fund vedr. brug 
af og udsættelse for tobak|

Rygning
Tobak

271708004 |fund vedr. 
skeletmuskels styrke|

Muskelstyrke

365441007 |fund vedr. 
handlekraft|

Energi og handlekraft

365304007 |fund vedr. evne til at 
udføre husholdningsaktiviteter|

Lave husligt arbejde
Lave husligt arbejde

714882001 |fund vedr. 
evne til at forflytte sig|

Forflytte sig

366727007 
|fund vedr. 

evne til at gå|
Gå

365092005 |fund vedr. 
evne til at bevæge sig 

omkring|
Færden i forskellige 

omgivelser

129868008 |utilstrækkelig
viden om behandlingsregime|

Problemer med indsigt i 
behandlingsformål

129864005 |utilstrækkelig 
viden om sygdomsproces|

Problemer med sygdomsindsigt

82423001 |Kroniske
smerter|

Kroniske smerter

274663001 
|Akutte smerter|

Akutte smerter

314642004 
|Intermitterende smerter|

Periodevise smerter

76489005 |fund vedr. smagssans|
Problemer med smagssans

106151004 |fund vedr. lugtesans|
Problemer med lugtesans

271712005 |observation vedr. 
sansefornemmelse|

Problemer med følesans

416462003 |sår|
Problemer med traumesår

419635000 |fund vedr. 
operationssår|

Problemer med kirurgisk sår 17111000119107 
|Ischemic ulcer of skin |
Problemer med arterielt

sår

399912005 
|Tryksår|

Problemer med 
tryksår

422183001 |diabetisk
hudsår|

Problemer med 
diabetisk sår

402863005 | 
Venøst bensår |
Problemer med 

venøst sår

238792006 |Blandet
arteriovenøst bensår|

Problemer med 
blandingssår

165232002 |urininkontinens|*
Problemer med urininkontinens

72042002 |afføringsinkontinens|*
Problemer med afføringsinkontinens

248342006 |undervægtig|
Problemer med undervægt

365921005 |fund vedr. vægtændring|
Uhensigtsmæssig vægtændring

238131007 |overvægtig|
Problemer med overvægt

289164001 |fund vedr. væskeindtag|
Problemer med væskeindtag

366358006 |fund vedr. 
indtag af næringsstoffer|

Problemer med fødeindtag

277813003 |fund 
vedr. kropsopfattelse|

Kropsopfattelse
Oplevelse af egen krop

106021008 |fund 
vedr. 

søvn/hvilemønster|
Søvn og hvile

289136006 |fund 
vedr. spisemønster|

Spisning

95324001 |Hudlæsion|
Sår og cicatricer

365368008 |fund vedr. evne til 
at deltage i fritidsaktiviteter|
Deltage i fritidsaktiviteter og 

fællesskaber

364903004 |fund vedr. evne til at 
kontrollere stilling|

Ændre og opretholde kropsstilling

Familiesituation
Døgnrytmeproblemer



SNOMED CT (SCT) er en international terminologi, som består af et hierarki på over 300.000 begreber. Ved udarbejdelsen af 
fælleskommunale tilstande har KL i samarbejde med begrebsspecialister identificeret begreber i SCT-terminologien. 
Anvendelsen af SCT er det, der skaber muligheden for sammenhæng mellem tilstande, som anvendes på tværs af de 
kommunale områder. 

Du kan læse mere om SNOMED CT på Sundhedsdatastyrelsen hjemmeside: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/snomedct

I. II.
Snomed CT

Snomed CT

og tilstande

III. IV.

Tilstande
Referencebegreber 

og tilstande

Identifikation af SCT-begreber
For alle kommunale tilstande er der identificeret et SCT-begreb med en 
tilhørende SCT-kode. Dette gør, at tilstandene indplacerer sig i SCT’s system af 
begreber, hvorfor det bliver muligt at vide, hvor tæt forskellige tilstande befinder 
sig på hinanden. Dvs. om de beskriver noget af det samme hos en borger, fx en 
borgers kognitive funktion.

Når der ikke er en direkte relation mellem tilstandene i SCT, og det fagligt giver 
mening, er tilstandene koblet til hinanden vha. et samlebegreb i SCT. Dette 
omtales referencebegreber. Referencebegreber er typisk på et mere overordnet 
niveau end de tilkoblede tilstande, og siger dermed noget om, hvad tilstandene 
har til fælles. 

Eksempelvis kobler referencebegrebet ”fund vedr. vægt” sig til tilstandene 
Problemer med undervægt, Uhensigtsmæssig vægtændring og Problemer med 
overvægt.

SNOMED CT

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/snomedct


Eksempel på illustration af relationer mellem tilstande og referencebegreber

Forskellige faglige behov på tværs af sundheds- ældre- og socialområdet
Ved at bruge SNOMED CT som referenceterminologi til tilstande er det muligt at 
håndtere behov for dokumentation i forskellig detaljegrad på tværs af områder. 

Pointen med at indplacere tilstandene i et system er, at selvom der ikke er brug for 
samme detaljegrad, så er der brug for at vide, hvornår noget handler om det 
samme. Til dette er der identificeret referencebegreber, som er en slags 
samlebegreber eller overskrifter, som knytter tilstande til hinanden. Herudover er 
der udarbejdet relationer mellem 

Dokumentation relateres til borgeren
Når tilstandene er indplaceret i et system, hvor der er tilknyttet referencebegreber, 
kan det hjælpe med, at medarbejdere kan få vist og eventuelt genbruger 
dokumentation tilknyttet borgeren. 

Samtidigt bliver det muligt få lavet overblik og foretage dataudtræk ud fra et 
borgerperspektiv, frem for, at data er knyttet til forskellige kommunale 
funktioner/fagområder.

Dialog med IT-leverandør
Hvordan anvendelsen af SNOMED CT kan IT-understøttes i den enkelte kommunes 
IT-systemer, bør afklares i en dialog med leverandøren af systemet.

Der er udarbejdet illustrationer af referencebegreber og 
navigationshierarkier for tilstande til brug i hjemmepleje, 
hjemmesygepleje, sundhedsfremme og forebyggelse, 
genoptræning og voksen social- og handicap.

Illustrationerne kan findes på www.fs3.nu

Sammenhæng mellem dokumentation på tilstande



Når tilstandene er bundet sammen kan vi få indblik i relevant viden

Voksensocial Hjemmepleje Sygepleje Træning Forebyggelse

Oplysninger fra borgeren:
Jeg kan næsten ikke bruge min ben 

længere…

Oplysninger fra andre:
Allans kontaktperson fortæller at….

Sagsbehandlers bemærkninger
På trods af bedring har Allan fortsat 

så svært ved at gå, at han ikke 

længere har mod på at komme ned og 

handle i dagligdagen…

2

Funktionsevnetilstand: Bevæge sig omkring
Aktuelt funktionsniveau: 3
Forventet Funktionsniveau: 2
------
Igangværende indsats: RH Mobilitet §83 a

15/8 2021 Fagligt notat:
Allan har behov for nogen hjælp. Skal 

motiveres og guides en del til at gennemføre 

trappetræning.

29/8 2021 Fagligt notat:
Allan er forsigtigt i gang med at prøve sig 

frem med…

10/9 2021 Fagligt notat:
Allans behov for hjælp er blevet mindre siden 

sidste besøg. Han kan nu...

Mappede informationer

Tilstand: Mobilitet og bevægelse
------
Afsluttet indsats: Fysisk træning §119

10/6 2021 Fagligt notat:
Allan har de sidste 2 måneder modtaget 

forebyggende fysisk træning og vejledning med 

henblik på at fremme en bedre 

sundhedsadfærd.. Det er min vurdering, at 

han er svær at motivere til… 

Mappede informationer

Gå og bevæge sig

Der er flere 
datastandarder på 

vej

Børn & unge

Hjælpemidler



Hvad skal I gøre?

➢ I skal efterspørge løsningen hos jeres it-leverandør
➢ I skal formidle budskabet til jeres ledelse, så de forstår og prioriterer løsningen 
➢ I skal oversætte for jeres kolleger

Vi sender et formidlingsdokument ud til jer alle efter netværksmødet. 

Har I yderligere spørgsmål til emnet?
KOMBIT har 1. maj 2021 overtaget drift og vedligehold af FSIII og dermed også den 
præsenterede løsning. 

Kontaktoplysninger til forvaltningsenheden:
Hjemmeside: https://kombit.dk/faellessprogIII
Mailadresse: FSIII@kombit.dk

https://kombit.dk/faellessprogIII
mailto:FSIII@kombit.dk

