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Initiativbeskrivelse - Værdiskabelse med aggregerede 
FSIII-data 

1. Baggrund og formål 

 

1.1 Baggrund 

I regi af delprogrammet Bedre velfærd og styring med data i Kommunernes 

Digitaliseringsprogram 2021-2025, blev der i efteråret 2021 gennemført en 

afdækning af 10 kommunernes aktuelle anvendelse af FSIII-data i aggrege-

ret form til statistiske formål. Afdækningen viste, at størstedelen af de delta-

gende kommuner anvendte data for FSIII-indsatser til styringsformål, herun-

der især opfølgning på aktivitet ift. driftsorganisationen. Afdækningen viste 

også, at potentialet for anvendelse af FSIII-data til forskellige formål er større 

i de fleste kommuner, men at der eksisterer en række barrierer for dette ar-

bejde, herunder især kendskab til mulighederne med datastandarden og 

manglende ledelsesmæssig efterspørgsel. 

 

Kommunerne står over for en række udfordringer og nye opgaver på sund-

heds- og ældreområdet, hvor data, herunder også data pba. FSIII-standar-

den, er en naturlig del af løsningen. Herunder er listet nogle af de aktuelle 

udfordringer og opgaver: 

 

1. Dataunderstøttelse af sundhedsklynger. 

2. Kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen. 

3. Nærhedsreform - hvilke værdier skal ældreplejen baseres på. 

4. Arbejdskraftsudfordringer. 

 

I alle udfordringer og opgaver spiller data en rolle på flere niveauer. Data 

spiller en rolle ift. det fagfaglige og driftsnære niveau (både for udvikling af 

styring og kvalitet med data og ved behov for nem dokumentationsafleve-

ring/afbureaukratisering), Data spiller en rolle ift. det lokal-kommunale behov 

for styring af økonomi, effekt og sikring/udvikling af kvalitet, og data spiller 

også en rolle ift. det tværkommunale og nationale behov, hvor kommunerne 

kan lære af hinanden på tværs og dokumentere målopfyldelse nationalt. En-

delig er der en stigende forventning om, at kommunerne stiller data til rådig-

hed for det tværgående sundhedssamarbejde. 

 

Der tegner sig et billede af, at kommunerne med fordel i en særlig indsats, 

og i samarbejde med KL via nogle showcases/projekter, viser hvordan de 

forskellige datapunkter vil kunne bruges i aggregeret form til forskellige sty-

rings- og kvalitetsudviklingsformål, jf. ovenstående udfordringer. Potentialet 

for bedre styringsdata og kvalitetsudviklings-/effektdata skal både omhandle 

indsatsdata, tilstandsdata, funktionsevnescore og evt. andre klassificerede 

FSIII-data. 

 

Et vigtigt element af værdiskabelse med FSIII-standarden er, at kommu-

nerne skal kunne indsamle relevante data så effektivt og smidigt som muligt. 



 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 2 af 5 

NOTAT 

 

Dvs. at medarbejderne, som indsamler og afleverer den dokumentation som 

danner grundlag for data, skal opleve, at det sker med så lille en indsats 

som muligt, samtidig med at de oplever data bliver anvendt i praksis. Fx som 

en nødvendig faglig dokumentation af indsats, som kommunikation om bor-

gerens forløb til kolleger, som information/data der danner grundlag for ud-

vikling af praksis ift. styring og kvalitet m.m.  

 

I regi af Bedre velfærd og styring med data er der igangsat et initiativ (Forud-

sætninger i praksis for værdiskabelse med Fælles Sprog III), som afdækker 

netop hvordan anvendelsen af FSIII-standarden lever op til effektiv afleve-

ring af faglig dokumentation. Disse to initiativer skal samlet pege på fremtidig 

god praksis i anvendelsen af FSIII-standarden, med særlig fokus på afleve-

ring og anvendelse af ind- og uddata. 

 

1.2 Formål 

Formålet med initiativet Værdiskabelse med aggregerede FSIII-data er at 

sekretariatet for Bedre velfærd og styring med data, i samarbejde med en 

række kommuner, afdækker og afprøver potentialet i yderligere anvendelse 

af klassificerede data pba. FSIII-standarden, som svar på nogle af de sty-

ringsmæssige og kvalitetsudviklingsmæssige udfordringer kommunerne står 

overfor.  

 

Formålet er videre, at de potentielle løsninger kan fungere som ”opskrift” for 

andre kommuner, således disse inspireres til en yderligere anvendelse af 

aggregerede FSIII-data. 

 

1.3 Leverancer 

Leverance 1 – Afdækning og analyse 

I samarbejde med de deltagende kommuner, skal det afdækkes hvordan 

aggregerede FSIII-data (evt. i kombination med andre data) vil kunne an-

vendes til at belyse konkrete problemstillinger og udfordringer, som er re-

levante for de deltagende kommuner. 

 

På baggrund af afdækningen skal der udarbejdes et konkret analysede-

sign som beskriver bl.a. hvilke data som skal indgå i analysen, hvordan 

data skal afgrænses, hvordan data skal kobles osv. 

 

Selve analysen gennemføres i overensstemmelse med analysedesign. 

Der evalueres på værdien af anvendelsen af FSIII-data set i lyset af for-

målet, herunder hvor velegnet data er til at belyse den/de konkrete pro-

blemstillinger/udfordringer. 

 

Leverancer: 

• Rekruttering af kommuner. 

• Indledende workshop hvor mulige problemstillinger og udfordrin-

ger identificeres og mulige datakilder til belysning identificeres. 

Deltagere er både analysemedarbejdere og fagligt ansvarlige, fx 

sundheds- eller ældrechef. Leverancen er konkrete eksempler 

(usecases) på relevante analyser som kan udarbejdes med data 

fra de deltagende kommuner.  

• Udarbejdelse af analysedesign. 
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Leverance 1 – Afdækning og analyse 

• Gennemførsel af analyse, herunder datatræk, klargøring og evt. 

bearbejdning af data, analyse og præsentation af resultater. 

• Workshop hvor resultater præsenteres og drøftes. Deltagere er 

samme som i den indledende workshop. 

 

Succeskriterier 

• Rekruttering af 2-4 kommuner. 

• Identifikation af relevante problemstillinger/udfordringer hvor 
FSIII-data meningsfuldt kan anvendes og give ny indsigt. 

• Gennemførsel af konkrete og relevante analyser, hvor der anven-
des aggregerede FSIII-data og som adskiller sig fra den typiske 
anvendelse af FSIII-data i kommunen i dag. 

 

 

Leverance 2 – Vejledning til udarbejdelse af analyser og opsam-
ling af erfaringer. 
På baggrund af afdækning og analyse udarbejdes et usecase-katalog 

med eksempler på anvendelse af FSIII-data til styrings- og kvalitetsudvik-

lingsformål. Inklusive ”How to” opskrifter. Fokus skal være på usecases, 

som den enkelte kommune umiddelbart kan igangsætte og anvende og 

være målrettet kommuner, som ikke har deltaget i initiativet.  

 

Derudover udarbejdes et kort notat vedr. anbefalinger til anvendelse af 

aggregerede FSIII-data på forskellige niveauer (driftsnært, lokalt-kommu-

nalt og tværkommunalt) og til forskellige formål (styringsformål, fx plan-

lægning, monitorering, opfølgning etc. og kvalitetsudviklingsformål, fx 

målopfyldelse/monitorering ift. standarder, dokumentation af effekt etc. 

 

Kommunikation om og udbredelse af resultater via fx oplæg på konferen-

cer, kontaktudvalg, BI-analytikernetværk (sundhedsdataanalytikernet-

værk). 

 

Leverancer: 

• Usecase-katalog inkl. ”How to” opskrifter. 

• Anbefalinger til anvendelse af aggregerede FSIII-data. 

• Udbredelse af resultater pba. initiativet. 

  

Succeskriterier 

• Velbeskrevne usecases/usecase-katalog som kan distribueres og 
umiddelbart anvendes i kommuner som ikke har deltaget i initiati-
vet. 

• Opsamling af konkrete erfaringer fra initiativet og anbefalinger til 
god praksis i anvendelse af aggregerede FSIII-data. 

• De konkrete erfaringer fra initiativet kobles med konklusioner fra 
initiativet Forudsætninger i praksis for værdiskabelse med Fælles 
Sprog III. Viden fra de to initiativer skal samlet pege på fremtidig 
god praksis i anvendelsen af FSIII-standarden, med særlig fokus 
på aflevering og anvendelse af ind- og uddata. 

• Udbredelse af resultater i relevante kommunale fora. 
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1.4 Forventede gevinster 

Initiativets resultater vil både give værdi for de deltagende kommuner samt 

kommunerne under ét. 

 

For de deltagende kommuner vil initiativet give en værdi ift. øget anvendelse 

af aggregerede FSIII-data til belysning af konkrete problemstillinger og/eller 

udfordringer. Her vil der naturligt skulle tages udgangspunkt i de enkelte 

kommuners behov og udfordringer på ældre- og sundhedsområdet. 

 

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

lidt grundlag for, at kommuner som ikke deltager, kan anvende vejlednin-

ger/usecases og anbefalinger som inspiration til en øget anvendelse af ag-

gregerede FSIII-data i egen kommune. 

 

2. Budget 

De primære ressourcer til gennemførsel af initiativet vil bestå i konsulentti-

mer fra sekretariatet i Bedre velfærd og styring med data (1 årsværk) og 

konsulenttimer fra relevante medarbejdere i de deltagende kommuner (af-

hængig af antallet af møder x deltagere, workshops x antal deltagere, use-

cases som skal realiseres, review af notat i kommuner m.m.). 

 

Aktivitet Budget 

1 årsværk (1300 timer) 650.000 kr. 

Møder og transport 50.000 kr. 

Total 700.000 kr. 

 

 

For at aflaste ressourceforbruget og kompetencebehovet i de deltagende 

kommuner, kan der efter behov entreres med konsulentbistand fra Makro og 

Analyseenheden i KL. 

 

3. Tidshorisont 

Initiativet startes op i februar 2022 og løber året ud således de endelige le-

verancer foreligger ultimo 2022. 

 

4. 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. 

 

Opgaven forankres i Økonomisk Politisk Center i KL med løbende inddra-

gelse af relevante medarbejdere fra center for social og sundhed.   
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Bilag 1. Eksempel på usecase med anvendelse af FSIII-data 

 

 


