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Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025  

Analysebeskrivelse - Forudsætninger i praksis for 
værdiskabelse med Fælles Sprog III 

1. Baggrund og formål 

1.1 Baggrund 

Fælles Sprog III (FSIII) er en fælleskommunal metode og standard for doku-

mentation af den kommunale opgaveløsning på sundheds- og ældreområ-

det. FSIII er i dag implementeret i alle kommunale omsorgssystemer i 

hjemme- og sygeplejen. 

 

Implementeringen af FSIII har været stor og kompleks opgave for alle kom-

muner, hvor der på tværs af kommunerne naturligt har været variationer i, 

hvordan FSIII er blevet teknisk og organisatorisk implementeret. Det skyldes 

bl.a., at der i kommunerne anvendes forskellige leverandører af omsorgssy-

stemer, ligesom der er forskelle i kommunernes organisering af opgaveløs-

ningen på sundheds- og ældreområdet. 

 

Medio 2022 forventes fælleskommunale dataudtræk fra Fælles Sprog III 

(FSIII) at blive gjort tilgængelig via den Fælleskommunale Gateway/FLIS. 

Forskellige forhold gør sig gældende for, i hvor høj grad FSIII lokalt og fæl-

leskommunalt skaber værdi til kvalitetsudvikling og styringsmæssige formål.  

 

Figur 1 illustrerer de forskellige led og afhængigheder, som alle har indfly-

delse på, i hvilket omfang akkumulerede data på tværs af kommunerne på 

sigt reelt er ensartede og sammenlignelige. Figuren er vedlagt som bilag 

5.1.1. 

 

 
Figur 1 – Forskellige forudsætninger for værdiskabelse med Fælles Sprog III.  
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En opfølgning på kommunernes anvendelse af FSIII kræver en flerstrenget 

indsats. Der pågår aktuelt et arbejde med evaluering og revision af FSIII-me-

toden i regi af KOMBIT. Derudover er der udviklet en fælleskommunal infor-

mationsmodel i regi af den Fælleskommunale Gateway, som skal sikre ens-

artet databehandling, bl.a. gennem tekniske løsninger for validering af data.  

 

Samtidig er der behov for at følge op på kommunernes brug og fortolkninger 

af FSIII-datastandarden, og hvordan disse kommer til udtryk i lokale doku-

mentationspraksisser og konfigurationer af omsorgssystemer (jf. figur 1). 

 

På baggrund heraf igangsættes en dybdegående analyse af en række ud-

valgte kommuners lokale dokumentationspraksisser og anvendelse af fæl-

leskommunale klassifikationer.  

 

Analysen aktualiseres yderligere af toner fra regeringen, der som en del af 

en kommende nærhedsreform kan presse dokumentationskrav i ældreple-

jen. Risikoen er, at det arbejde der nu pågår for at hæve kvalitet og gennem-

sigtighed om indsatser i ældreplejen tilsidesættes, eller at der er en falsk 

modstilling mellem dokumentation og nærhed i plejeindsatsen.  

 

Det er vigtigt at dokumentation foregår meningsfuldt og tiden bruges på det 

rigtige i hverdagen. En af grundtankerne med FSIII er netop at lette doku-

mentationen for de kommunale medarbejdere gennem mere datagenbrug. 

Det vil sige, at oplysninger om borgeren i videst muligt omfang kun doku-

menteres én gang - uanset om oplysningerne skal anvendes til faglige eller 

styringsmæssige formål.  

 

1.2 Formål 

Analysens formål er at skabe et solidt videns- og erfaringsgrundlag for, hvor-

dan kommunerne sammen og hver for sig, kan anvende FSIII-data til styring 

og kvalitetsudvikling – betinget af god daglig brug og registrering.  

 

Yderligere vil KL bruge analysens resultater i den fremadrettede interesse-

varetagelse på sundheds- og ældreområdet, bl.a. i lyset af en kommende 

nærhedsreform, hvor der forventeligt vil blive fokuseret på dokumentations-

krav i ældreplejen. Analysen kan altså kvalificere KL’s position og dialog 

med Social- og Ældreministeriet, Sundhedsministeriet, FOA mv. om tidsfor-

brug, kvalitet og arbejdsglæde mv. i ældreplejen. 

 

1.3 Analysefasen 

Analysen skal afdække medarbejderes og omsorgssystemers anvendelse af 

FSIII-datastandarden, og hertil bidrage til konkrete løsningsforslag, som kan 

styrke værdien ved anvendelsen af FSIII-datastandarden lokalt og fælles-

kommunalt. Det skal afdækkes hvor ”i kæden”, der kan opleves problemer 

og reelt gennemføres løsninger i forhold til, at registrering foregår hensigts-

mæssigt i frontlinjen. 

 

Opgaven skal løses med udgangspunkt i dybdegående analyser af 6-9 ud-

valgte og repræsentative kommuner. 

 

Analysen gennemføres af et eksternt konsulenthus. KL planlægger direkte 

tildeling via SKI. 
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Leverance 1 – Afdækning og analyse 

Med afsæt i de vejledninger og standarder, som FSIII tilskriver, skal der gennemføres 

en dybdegående afdækning af, hvordan FSIII-metoden og -datastandarden er blevet im-

plementeret og i dag anvendes i kommunerne. Afdækningen skal udføres i 6-9 udvalgte 

og repræsentative kommuner.  

 

Den dybdegående afdækning: 

- Skal beskrive hvordan og i hvilken grad de elektroniske omsorgsjournaler un-

derstøtter forskrifterne for anvendelse af FSIII, herunder om der er foretaget lo-

kale modifikationer eller fortolkninger i opsætningen.  

- Skal beskrive lokale arbejdsgange og dokumentationspraksisser, herunder af-

dækning af hvordan lokale organiseringer og beslutninger om arbejdsde-

ling/samarbejde kan have betydning uddatas datakvalitet og komplethed.  

- Skal beskrive hvilke øvrige dokumentationsbehov, der er gældende for medar-

bejdere i hjemme- og sygeplejen. Dvs. lovgivninger, bekendtgørelser og krav 

mv. som ikke alene er en direkte konsekvens af anvendelsen af FSIII, men do-

kumentationshensyn som kan være ”konkurrerende” med FSIII i en praksis på-

virket af flere samtidige hensyn. 

- Skal beskrive i hvilket omfang og hvordan kommunerne anvender akkumule-

rede FSIII-data til kvalitetsudvikling og styring, lokalt og i samarbejder med an-

dre kommuner. 

- Afdækning af, i hvilket omfang registrering af medarbejdere opleves ”enkelt” i 

hverdagen, bl.a. i hvilken grad det opleves at der er velfungerende mobile de-

vices eller frontmedarbejder oplever at skulle foretage unødigt mange ”klik” i for-

bindelse med registrering – med henblik på at spore kilder til evt. frustration 

over oplevet ”registreringsbyrde”. 

 

Analyse: 

Med afsæt i afdækningens resultater, skal der udarbejdes en analyse af: 

- Hvordan lokale konfigurationer af omsorgsjournaler og forskelle i arbejdsgange, 

hvor data dokumenteres, har betydning for målbilledet om, at kommunerne me-

dio 2022 skal kunne levere ensartede og sammenligne FSIII-data til den Fæl-

leskommunale Gateway/FLIS. 

- I hvilken grad kommunernes FSIII-data ”matcher” efterspørgslen på data og øv-

rige dokumentationskrav i hjemme- og sygeplejen, herunder om opsætningen af 

omsorgsjournaler og dokumentationspraksis understøtter genbrug af data til 

flere formål, eksempelvis i forbindelse med tilsyn eller indberetninger. Dette 

analysespørgsmål er relevant, da hensigten med FSIII bl.a. er at lette dokumen-

tationsopgaven for medarbejdere i hjemme- og sygeplejen. 

- Afdække på hvilke niveauer – lovgivning, system, opsætning, arbejdsgange, 

kompetencer, udstyr o.lign. – krav og udfordringer kan spores med henblik på, 

at der kan udarbejdes et løsningskatalog. 

 

Succeskriterier 

• Det er identificeret, hvordan lokale konfigurationer af elektroniske omsorgsjour-
naler og forskelle i arbejdsgange har betydning for kommunernes kommende 
indberetning af ensartede og sammenlignelige data til den Fælleskommunale 
Gateway/FLIS 

• Det er beskrevet i hvilken grad akkumulerede FSIII-data genbruges til kvalitets-
udvikling og styring samt hvordan FSIII-data kan genbruges til at imødekomme 
øvrige dokumentationskrav, som medarbejderne i hjemme- og sygeplejen er 
underlagt. 
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Leverance 1 – Afdækning og analyse 

 

 

Leverance 2 – Anbefalinger til tiltag 

Med afsæt i den dybdegående afdækning og analysen heraf skal der opstilles konkrete 

anbefalinger til tiltag, som kan styrke værdien af FSIII-data – på forskellige niveauer.  

 

Målbilledet er først og fremmest tiltag, som kan understøtte arbejdet med at sikre, at 

kommunerne kan levere ensartede og sammenlignelige FSIII-data til den Kommunale 

Gateway/FLIS. Sigtelinien for opnåelse heraf skal være, at medarbejderne oplever do-

kumentationen og arbejdsgangene omkring dokumentationen, som gnidningsløse og 

meningsfulde, da det direkte har en betydning for, hvor stringent datastandardens for-

skrifter efterleves i praksis.  

 

Anbefalinger til tiltag kan eksempelvis omfatte: 

- Anbefalinger til organisatoriske tiltag, som understøtter best practice og/eller 

kan lette dokumentationsopgaven. 

- Anbefalinger til tekniske tiltag, som understøtter best practice og/eller kan lette 

dokumentationsopgaven. 

- Anbefalinger til fælleskommunale eller nationale tiltag, som tydeliggør doku-

mentationskrav. 

- Anbefalinger til hvordan der kan arbejdes med at sikre mere datagenbrug, og 

dermed gøre stringent dokumentationen af FSIII-data mere relevant/attraktivt 

for medarbejdere. 

- Vurdering af hvordan fx kommunale krav og fortolkning af krav fra tilsyn mv. på-

virker og evt. giver variation i lokalt arbejde med FSIII.  

- Mv. 

 

Succeskriterier 

• Der er (med afsæt i leverance 1) opstillet forslag til tiltag, som kan understøtte 
arbejdet med at sikre, at kommunerne kan levere ensartede og sammenligne-
lige FSIII-data til den Kommunale Gateway/FLIS – med angivelse af relevante 
niveauer, hhv. kommunespecifikt, system, nationale rammer mv. 

 

 

1.5 Forventede gevinster 

Analysens resultater vil både give værdi for den enkelte kommune samt 

kommunerne under ét. 

 

Lokalt vil analysens resultater og forslag til tiltag kunne blive anvendt ind i ar-

bejdet med teknisk og organisatorisk optimering af arbejdsgange relateret til 

FSIII. Som en konsekvens deraf kan analysen bidrage til en højnelse af da-

takvalitet og -komplethed, hvilke vil give den enkelte kommune bedre betin-

gelser for at komme i mål med flere af de oprindelige målsætninger med ud-

bredelse af FSIII. Her kan nævnes bedre sammenhæng og datagenbrug 

kommunernes elektroniske omsorgsjournaler samt et styrket grundlag for 

styring og kvalitetsudvikling. Analysen kan potentielt også give kommunen 

styrket grundlag for at kravspecificere sit omsorgssystem til leverandøren. 

 

Fælleskommunalt vil analysens primære gevinst være, at der skabes et so-

lidt grundlag for at efterfølgende initiativer, som skal sikre, at FSIII-data som 
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udstilles via den Fælleskommunal Gateway/FLIS, er ensartede og sammen-

lignelige. Sekundært vil dele af analysen også blive brugt ind i interessevare-

tagelsen på kommunernes vegne i forbindelse med en kommende nærheds-

reform, hvor arbejdet med datastandarder som FSIII kan indspilles som en 

af flere løsninger til, hvordan dokumentationskrav kan håndteres klogere og 

lette dokumentationsopgaven for medarbejderne. 

 

 

2. Budget 

Udgifter til analysen omfatter køb af konsulentydelser (400.000 kr.) og KL-

ressourcer til projektledelse af opgaven (100.000 kr.) 

 

KL planlægger direkte tildeling via SKI. 

 

Aktivitet/år 2021 2022 I alt 

Øvrige omkostnin-

ger 

100.000 300.000 400.000 

Lønmidler 20.000 80.000 100.000 

Samlet finansiering 500.000 

 

 

3. Tidshorisont 

December 2021 – april 2022 (max. 5 måneder) 

 

4. Interessentvurdering 

KL oplever stor efterspørgsel på dataudtræk fra FSIII, ligesom den kom-

mende nærhedsreform antageligt vil sætte fokus på dokumentationskrav i 

den kommunale ældrepleje. Som en del af analysearbejdet oprettes der der-

for en følgegruppe, hvor relevante samarbejdspartnere vil blive inviteret til. 

De relevante samarbejdspartnere er beskrevet nedenfor. 

 

5. Organisering 

Styregruppen for delprogrammet Bedre velfærd og styring med data i Kom-

munernes Digitaliseringsprogram 2021-2025 har det overordnede ansvar for 

projektets fremdrift og økonomi. 

 

Som et led i analysen etableres der en følgegruppe, hvor KL vil invitere 

DSR, FOA, Styrelsen for Patientsikkerhed, Social- og Ældreministeriet og 

Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen og KOMBIT. 

 

Opgaven forankres i KL’s center for Sundheds- og Socialpolitik. 

 


