
Webinar om 
Fælles Sprog III 
på:
Sundheds 
fremme og 
forebyggelse 
og
Genoptræning 
efter 
sygehusophold 



Dagsorden
• Velkommen

• Datastandardisering i kommunerne – hvad er 
Fælles Sprog III?

• De nye Fælles Sprog III Klassifikationer for §§ 119 
og 140

• Beretning fra udviklingen af klassifikationerne på §
119 ved sygeplejerske Stina Ulvmose, Hjørring 
Kommune.

• Hvad skal kommunerne nu i forhold til 
økonomiaftalen for 2023?

• Hvad er pilot for §§ 119 og 140?

• Erfaringer fra Vordingborg Kommune, der er gået i 
gang med at implementere de nye klassifikationerne 
på §§ 119 og 140 

• Farvel og næste gang
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Præmis for datastandardisering

Tilstande
Tilstand er udtryk for emner, 
problemer, behov eller andet, 
som kommunen handler på.

Tilstande danner grundlag for 
den faglige vurdering, af hvilke 
indsatser, der iværksættes.

Tilstande er et fælleskommunalt, 
klart afgrænset og entydigt 
defineret begreb, der er 
klassificeret – det er en ambition, 
at alle kommuner anvender de 
samme grundbegreber.

Områder af borgerens 
livssituation, som 
kommunen ”handler” 
på



Diabetes-kursus
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Indsatser
Indsatser beskriver hvad 
kommunerne 
iværksætter i forhold til 
det enkelte borger.

Indsatser vil fremgå i 
dokumentationen som 
en struktureret og 
fælleskommunal indsats, 
der er sammenlignelig på 
tværs af landets 
kommuner.

Præmis for datastandardisering

Et fælles sprog om indsatser

Klassificeret 
fælles-

kommunale 
indsatser



Datastandardisering

Her er 
vi

Fælleskommunal og –offentlig IT-rammearkitektur 

Koder og profilering

Klassificerede data

Brugergrænseflader 

Faglig praksis

Sundhedsloven



Elektroniske Omsorgs Journaler (EOJ) og FSIII
- tre it-leverandører på markedet og 98 EOJ-kontrakter
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Stamdata

FSIII

Øvrige oplysninger 
jf. diverse lovgivninger

Indhold i elektronisk omsorgsjournal

Fx Stamdata

Klassificerede 
tilstande

Øvrige oplysninger, der ikke rummes 
under de klassificerede tilstande



Fælles Sprog III
- skal minimere fritekst og give medarbejderne færre registreringer

Henvisning

Indsats

Faglig 
vurdering

Stamdata

Kalender

▼Henvisning:

Tilstande

Borger

Pårørende

Egen læge

▼Tilstande:

Problemer med blandingssår

xxx

▼Indsatser:

Sårbehandling

xxx
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Klassifikationer - § 119
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Klassifikationer - § 140
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Sundhedslov §119, 140 (fs3.nu)12



Sundhedslov §119, 140 (fs3.nu)13



Ingen metode
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• Udviklingsprojekterne på §§ 119 og 140 har haft uddata som ramme, og ikke konkrete 
anbefalinger til hvordan praksis skal dokumentere

• Derimod er FSIII Classic oprindeligt udviklet med fokus på at ensarte 
dokumentationspraksis i kommunerne. Derfor har Metodehåndbogen spillet en meget 
vigtig rolle – der arbejdes aktuelt på en revision af metodehåndbogen i regi af KOMBIT's 
governancestruktur

• Yderligere er de nye klassifikationer udviklet med en ambition om at skabe sammenhæng 
mellem FSIII Classic, Forebyggelse & Sundhedsfremme, Genoptræning og Det 
specialiserede voksenområde. Dette ved at anvende SNOMED CT som fællesnævner

Obligatorisk

Klassifikationerne på §§ 119 og 140, det vil sige 
tilstande og indsatser er obligatoriske

Ikke obligatorisk

Resten af dokumentation og lokale arbejdsgange

Det medfører mange lokale beslutninger, 
tværkommunale beslutninger, samt beslutninger i 

samarbejde med EOJ-leverandør



Sammenhæng i fælleskommunale tilstande
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• Hjemmepleje
• Hjemmesygepleje
• Genoptræning
• Sundhedsfremme og forebyggelse
• Voksen social- og handicap

• Hjælpemidler 
• FFB B&U 

Fælleskommunale tilstande afspejler kommunale behov for 
dokumentation relateret til en borgers helbred, sygdom, 
funktionevne, sociale forhold mm. 
Der er aktuelt 223 tilstande på tværs af sundheds-, ældre- og 
socialområdet. 

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



Identiske tilstande, 
fx smerte

Tilstande der handler om det samme, 
fx varetage egen sundhed og 

sundhedskompetencer
 En IT-understøttelse af sammenhæng 
mellem tilstande gør det bl.a. muligt:

• at få vist dokumentation fra andre 
funktionsområder

• at få et samlet overblik over dokumentation på 
en borger 

• at foretage dataudtræk ud fra et 
borgerperspektiv, frem for, at data er knyttet til 
de forskellige funktionsområder 

Til samtlige kommunale tilstande er der knyttet en række informationer, der skal anvendes ved IT-
understøttelse og implementering. Informationerne omfatter bl.a. en tilstandstitel, en 
beskrivelse/definition, eksempler, en unik tilstandskode (UUID) og en SNOMED CT-kode mm. 

1) SNOMED CT-koden giver mulighed for at skabe en sammenhæng mellem tilstande, der har samme 
SNOMED CT-kode. 

2) Derudover er der også mulighed for at skabe sammenhæng mellem tilstande, der handler om det 
samme. Dette er illustreret nedenfor.

To typer af sammenhænge



Eksempel på illustration af relationer mellem tilstande og 
referencebegreber

 Genbrug af data og videndeling
 Ved at bruge SNOMED CT som referenceterminologi til tilstande 
er det muligt at håndtere behov for dokumentation i forskellig 
detaljegrad på de forskellige funktionsområder

 Tværfagligt borgeroverblik
 Når tilstandene er indplaceret i et system, hvor der er tilknyttet 
referencebegreber, kan det hjælpe med, at medarbejdere kan få 
vist og eventuelt genbruge dokumentation der er tilknyttet 
borgeren

Uddata på tilstandsniveau
 Samtidigt bliver det muligt få lavet overblik og foretage 
dataudtræk ud fra et borgerperspektiv, frem for, at data er knyttet 
til de forskellige kommunale funktionsområder

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

Hvilke muligheder giver anvendelsen af SNOMED CT?
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Model for anvendelse af faglige instrumenter
- FFInst.

Rejse-sætte-sig-test

Kort beskrivelse (formål)
Test til at vurdere styrken i underkroppen gennem antal oprejsninger fra siddende til stående position på 30 sekunder.

Procedurer 
• Anvend en højrygget stol eller klapstol med 44-47 cm i sædehøjde.
• Deltageren skal sidde midt på stolen med strakt ryg, fødderne fladt på gulvet og holde armene krydsede ved håndleddene mod brystet.
• Deltageren har 30 sekunder til at gennemføre flest mulige oprejsninger. Har deltageren rejst sig mere end halvvejs op ved tidens udløb, tæller det som en fuld 

oprejsning.

Resultat
Antal oprejsninger på 30 sek.: 

Angivelse af procedure (obligatorisk)
Er der i forbindelse med gennemførelse af RSS sket afvigelser fra de beskrevne procedurer?
 Nej
 ja, delvis besvarelse/udførelse
 ja, afvigelse i test-setup/omgivelser

Kilde (obligatorisk)

Kommentar (Valgfri)

Fx 4

Sundhedsprofessionel

Borger har gennemførelse af test støttet sig til armlæn…



Sammenhæng til øvrig 
data

Skriv hvad præsentationen handler om19

• Bruge i samarbejde med borger fx ved 

målsætning eller træningsplan

• Genbrug af tests og undersøgelser, der er 

foretaget af kolleger på andre 

funktionsområder

• Sammenhæng der kan understøtte viden på 

tværs af funktionsområder

• Mapning til Tilstandsområder eller 

Tilstande

• Forudsætning for ensartet og 

sammenlignelige overblik 



Forudsætninger for 
sekundær anvendelse af 
data

Skriv hvad præsentationen handler om20

• Når vi kan skille modificeret - fra ikke 

modificeret

• Når vi kan identificere ‘enkeltobservationer’ 

og udfaldsrum

• Og når vi har overblik over kilden til data

Så kan vi anvende data til forskning, og vi kan 

opnå overblik over tendenser – udvikling eller 

ændringer fx hos et udsnit af borgere eller på 

tværs af kommuner
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• Farvel og næste gang



Dagsorden
• Velkommen

• Datastandardisering i kommunerne – hvad er 
Fælles Sprog III?

• De nye Fælles Sprog III Klassifikationer for §§ 119 
og 140

• Beretning fra udviklingen af klassifikationerne på §
119 ved sygeplejerske Stina Ulvmose, Hjørring 
Kommune.

• Hvad skal kommunerne nu i forhold til 
økonomiaftalen for 2023?

• Hvad er pilot for §§ 119 og 140?

• Erfaringer fra Vordingborg Kommune, der er gået i 
gang med at implementere de nye klassifikationerne 
på §§ 119 og 140 

• Farvel og næste gang



23

Proces for Fælles Sprog III på §§ 119 og 140

2019

Udvikling af 
klassifikationer
ne – tilstande 
og indsatser på 
§§ 119 og 140

2022

Pilot på §§ 119 og 
140 igangsættes

Økonomiaftale 
2023 indgås

2023

Kommunerne 
påbegynder 
implementeringen 
af de nye 
klassifikationer på 
§§ 119 og 140

2024

Kommunerne 
skal levere data 
til KLGateway

- Ultimo 2024



Økonomiaftalen 
2023

2023
Påbegynde implementeringen af 
Fælles Sprog III på §§ 119 og 140.
- IT-leverandør: KMD og 

Systematic og Dedalus.

- Se på egne arbejdsgange og 
IT-understøttelsen ift. 
hvordan I vil bruge de nye 
klassifikationer i jeres 
arbejdsgange.

Ultimo 2024
- Kunne levere data til 

KLGateway  Fremgår af Budgetvejledning
Fremgår af nyhedsbrev til sundheds- og 

socialdirektører
www.kl.dk



GATEWAY

x98



Dagsorden
• Velkommen

• Datastandardisering i kommunerne – hvad er 
Fælles Sprog III?

• De nye Fælles Sprog III Klassifikationer for §§ 119 
og 140

• Beretning fra udviklingen af klassifikationerne på §
119 ved sygeplejerske Stina Ulvmose, Hjørring 
Kommune.

• Hvad skal kommunerne nu i forhold til 
økonomiaftalen for 2023?

• Hvad er pilot for §§ 119 og 140?

• Erfaringer fra Vordingborg Kommune, der er gået i 
gang med at implementere de nye klassifikationerne 
på §§ 119 og 140 

• Farvel og næste gang



Landkort
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KMD-kommuner
CURA-kommuner



Hvad er piloten på §§ 119 og 140?
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Dokumentationsspor
Test af klassifikationer i 
brugergrænseflade

Webinar-række

Undervisning i samarbejde 
med Komponent

Step-by-step guide

Videomateriale omkring 
nye klassifikationer

KL-Gateway spor
Uddata-specifikation

Indberetningsvejled
ning

Udvidelse af teknisk 
snitflade til 
KLGateway

Uddataspor
Anvendelse af data til 
forskellige formål

Aflevering af data til 
Sundhedsdatastyrelsen

Aftaler med MedCom
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Næste 
gang

Forslag til flere webinarer

• Krav til dokumentation v. Styrelsen for 
Patientsikkerhed

• Eoj-leverandørerne viser 
brugergrænseflader og funktionaliteter

• Vi deler viden om implementering.

• Hvordan kan vi anvende data?



Mere 
viden

Gode hjemmesider at kende:

Fælles Sprog III hjemmeside
Sundhedslov §119, 140 (fs3.nu)

KL’s hjemmeside og tilmelding af 
nyhedsbrev + genfinde webinar:
Fælles Sprog III sundhedsfremme og 
forebyggelse (Sundhedslovens §119) og 
genoptræning efter sygehusophold 
(Sundhedslovens §140) (kl.dk)

KOMBIT, Forvaltningsenhedens 
hjemmeside: 
Fælles Sprog III | KOMBIT



Tak for i dag
Rikke Duvier Holmberg. 

ridh@kl.dk

Mia Francis Ferneborg 

mfrf@kl.dk


