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Bilag 3: Forklaring af begreber i FKI 
 

I dette bilag forklares FKI’s begreber pakke for pakke, dvs. Anledning, Forløbsplanlægning, 

Aktivitetsgennemførelse og Generel tilstand som illustreret i Figur B3-1. 

 

 

Figur B3-1 - Overblik over FKI 

 

Pakken Anledning 
FKI-Begreb Henvisninger til FSIII, FFB, eller 

anden oprindelse. 
Definition 

Anledning Anledning er opstået i forbindelse 
med FKI-arbejdet, fordi 
Henvendelse/Henvisning ikke er et 
begreb man kan operere med i 
informationsmodel-sammenhæng. 

Det der igangsætter en 
eller anden form for 
aktivitet på området 

Henvisning FSIII omtaler 
Henvendelse/Henvisning, og har en 
række oplysninger knyttet hertil fx 
”Henvendelse/henvisning fra” og 
”Henvendelses-/henvisningsårsag”. 
Definitionen er Modificeret fra: 
http://sundhedsdata.iterm.dk/ 

Anmodning fra 
en henvisningsinstans til en 
kommune om udførelse af 
eller medvirken til 
en aktivitet.  
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Henvendelse FSIII omtaler 
Henvendelse/Henvisning, og har en 
række oplysninger knyttet hertil fx 
”Henvendelse/henvisning fra” og 
”Henvendelses-/henvisningsårsag”. 
Definitionen er Modificeret fra: 
http://sundhedsdata.iterm.dk/ 

Anmodning fra en instans 
der ikke er 
henvisningsinstans, om 
udførelse eller medvirken 
til en aktivitet. 

 

Pakken Forløbsplanlægning 
FKI-Begreb Henvisninger til FSIII, FFB, eller anden oprindelse. Definition 

Indsats Begrebet indsats bruges i FSIII sammenhæng både 
om den planlagte indsats, indsat-koder i 
indsatskataloger og den leverede indsats. I FKI har 
indsats udelukkende den førstnævnte betydning. I 
FSIII betyder indsats og ydelse det samme. 
I FFB bruges begrebet social indsats, men det kan 
ikke sammenlignes med FSIII’s indsatser. Til 
gengæld har FFB begrebet ydelse, og kataloger 
med ydelser, der har ca. samme detaljeniveau som 
FSIII’s indsatskataloger. FFB-begrebet ydelse, er 
omfattet af betydningen af FKI Indsats. 

Det der er foreslået, 
planlagt eller bevilliget 
at borger skal modtage 
af indsats eller ydelse 
fra kommunen. En 
indsats relaterer sig til 
ét og kun ét 
indsatsemne, som 
specificeret af KL's 
indsats og 
ydelseskataloger. 

Mål Der er mange forskellige mål i FSIII og FFB. FSIII 
har: 

• borgers ønsker og mål 

• forventet tilstand (tilstandsmål) 

• indsatsmål (herunder målemetode) 
FFB har: 

• borgers ønsker for fremtiden 

• indsatsformål 

• indsatsmål 

• delmål 
Alle disse betydninger er omfattet i FKI’s definition 
af Mål. 

Ønsket fremtidig 
situation for en borger, 
relateret til tilstande 
og/eller planlagte 
indsatser. 

Indsatsforløb FFB har primært begrebet social indsats, som 
beskriver en type af indsatsforløb. I FKI’s 
bagvedliggende analyse, blev det dog tydeligt, at 
nogle FSIII Indsatser også kunne knyttes logisk 
sammen som forløb. Dette er ikke specificeret af 
FSIII, men FKI er alligevel klargjort til at kunne 
specificere Rehabiliteringsforløb efter §140 samt 
sundhedsfremme og forebyggelse efter §119 – 
som forløb der har et samlet formål, men 
indeholder flere forskellige indsatser. 

Er en samling af 
planlagte indsatser 
med fælles fokus eller 
mål. 

PlanlagtBorgerkontakt Er opstået i forbindelse med FKI 
modelleringsarbejdet, for at adskille en 
gennemført borgerkontakt fra en planlagt. Bruges 
primært til opfølgningsdatoer, som både er 
specificeret i FSIII og FFB. 

En planlagt aktivitet, 
hvor borger og 
fagperson(er) mødes 
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Pakken Aktivitetsgennemførelse 
FKI-Begreb Henvisninger til FSIII, FFB, eller anden 

oprindelse. 
Definition 

Borgerkontakt Begrebet borgerkontakt er opstået i FKI-
arbejdet for at kunne formalisere møder 
mellem borger og udfører. Det er 
eksempelvis nødvendigt fordi 
Sundhedsdatastyrelsen via SEI og Danmarks 
statistik især spørger til de enkelte kontakter 
med borgerne. Læg mærke til at 
borgerkontakter godt kan omfatte levering af 
mere end én indsats og at de indsatser der 
leveres, kan gå på tværs af lovområder. 
Eksempelvis kan hjemmeplejen komme om 
morgenen og hjælpe med personlig hygiejne 
(SEL §83) og Kompressionsbehandling (i form 
af hjælp til at tage støttestrømper på, som 
delegeret hjemmesygepleje efter SUL §138).  

Møde mellem en borger 
og en eller flere 
fagpersoner 

LeveretIndsatsAktivitet Begrebet er opstået i FKI arbejdet, som del af 
arbejdet med at adskille FSIII’s 
indsatsbegreber. Begrebet indsats bruges i 
FSIII sammenhæng både om den planlagte 
indsats, indsat-koder i indsatskataloger og 
den leverede indsats. LeveretIndsatsAktivitet 
er udelukkende den indsats der leveres 
indenfor en enkelt kontakt. Dermed er 
detaljeniveauet også sådan at 
LeveretIndsatsAktivitet højst vedrører en 
enkelt indsat-kode, og derfor kan en 
LeveretIndsatsaktivitet med en indsatskode 
altid relateres til et bestemt lovgrundlag. 
LeveretIndsatsaktivitet kan eksistere uden en 
indsatskode fordi akutte aktiviteter kan være 
nødvendige, uden at der findes en 
indsatskode fx at ringe 112, eller hjælpe 
borger efter et fald. 

Beskrivelse af faglig 
indsatsaktivitet, der er 
blevet leveret indenfor 
rammerne af en enkelt 
kontakt 

Oplysningsaktivitet Begrebet Oplysningsaktivitet kommer fra den 
fælleskommunale rammearkitektur. I forhold 
til FSIII og FFB er oplysningsaktivitet et godt 
samlebegreb for de arbejdsprocesser der 
foregår under sagsoplysningsfaser. dette 
gælder specifikt aktiviteterne Sygeplejefaglig 
udredning, socialfaglig udredning, 
terapeutfaglig udredning, afklarende 
samtale, funktionsevnevurdering og 
indsamling af generelle oplysninger. 

Aktivitet, der har til 
formål at indhente 
informationer om 
borgeren. 
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Pakken Generel tilstand 
FKI-begreb Henvisninger til FSIII, FFB, eller anden oprindelse. Definition 

Observation FSIII omtaler observationer og målinger under sin 
udførelse/leveringsfase. I FKI er det valgt at bruge Observation 
uanset om det er en tekstbaseret beskrivelse af, hvad der er 
observeret, eller en målt værdi. 

Værdien af en 
egenskab ved borger 
der iagttaget eller 
målt. 

Område FSIII har begrebet område eller tilstandsområde. FSIII har 
desuden overskrifter for generelle oplysninger. FFB bruger 
begrebet FFB-tema. Fælles for disse begreber er, at de 
repræsenterer de overskrifter eller spørgsmål der udgør 
”skabelonen” for en oplysningsaktivitet. Begrebet område er 
valgt som fælles-begreb. 

Resultat af indhentede 
informationer, 
observationer og 
vurderinger udtrykt 
som tekst, og 
organiseret under 
faglige emneområder. 

Opfølgningsresultat Både FSIII og FFB opererer med begreberne opfølgning og 
opfølgningsresultat. Specifikt har FSIII og FFB også klassificerede 
opfølgningsresultater. 

Resultat af aktivitet, 
der undersøger, om 
noget fungerer efter 
hensigten, skal 
fortsætte som 
planlagt, har opfyldt 
sit mål eller er 
gennemført. 

Vurdering FSIII og FFB definerer en række forskellige vurderinger nemlig 
FFB Samlet vurdering, FFB støttebehovsvurdering, FSIII 
Helhedsvurdering, I FKI er samlebegrebet Vurdering valgt til at 
udtrykke resultatet af disse vurderinger.   

Tilstand der er 
frembragt ved at 
vurdere eksisterende 
observerede eller 
oplyste tilstande.  

Borgervurdering FSIII definerer borgers vurdering af betydning og borgers 
vurdering af udførelse. 

Borgers egen 
vurdering af funktion 
eller aktivitet. 

Fokustilstand I FSIII og FFB skal det være muligt at dokumentere diagnoser 
oplyst andre steder fra. FFB har begrebet målgruppe som typisk 
omhandler udviklingsmæssige- helbredsmæssige eller sociale 
udfordringer, der berettiger den enkelt borger til ydelser. 
Desuden udreder kommunerne selv på FSIII-tilstands- og FFB-
undertema-niveau, de ting, som de kommunale 
ydelser/indsatser skal rettes mod. FKI introducere begrebet 
Fokustilstand for disse begreber. Fokustilstand udtrykker at der 
over en tidsperiode er fokus på en bestemt tilstand. 
Fokustilstand kan også forstås som det fokus der rettes 
ydelser/indsatser mod.  

En borgers 
helbredsmæssige, 
funktionsmæssige 
og/eller sociale 
situation, på et givet 
tidspunkt, der er 
anledning til faglig 
bekymring. 

Tilstand (forklaret 
ud fra FSIII) 

FSIII-tilstand er en nedarvning af Fokustilstands-begrebet. Det 
introduceres fordi FSIII har formelle krav til, hvad der skal 
karakterisere en FSIII-tilstand, som ikke gælder generelt for 
fokustilstand fx skal det være muligt at angive et 
funktionsniveau. Kommunale ydelser skal også typisk rettes 
mod tilstande som kommunen selv har udredt. 

En borgers 
helbredsmæssige 
og/eller 
funktionsmæssige 
situation på et givet 
tidspunkt, der er 
anledning til faglig 
bekymring, og 
vurderes mhp. indsats. 
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Tilstand (forklaret 
ud fra FFB) 

FFB-tilstand (FFB-undertema) er en nedarvning af 
Fokustilstands-begrebet. Det introduceres fordi FFB har 
formelle krav til, hvad der skal karakterisere en FFB-tilstand, 
som ikke gælder generelt for fokustilstand fx skal det være 
muligt at angive et funktionsevneniveau. Kommunale ydelser 
skal også typisk rettes mod tilstande som kommunen selv har 
udredt. 

En borgers 
helbredsmæssige, 
funktionsmæssige 
og/eller sociale 
situation, på et givet 
tidspunkt, der er 
anledning til faglig 
bekymring, og 
vurderes mhp. indsats 

 


