NOTAT

Highlights fra netværksmøder
Jura:

Dato: 9. november 2018

KL har fået udarbejdet en vejledning til håndtering af deling af

E-mail: fs3@kl.dk

data. Vejledningen rummer to dele – første del målrettet kommunale jurister, mens den anden del er målrettet kommunale praktikere.
Vejledningen udgives så snart de sidste justeringer er på plads.
Advisering om opdatering af FSIII:
Deltagerne blev orienteret om advisering om kommende release
af version 1.6 af FSIII. Release omhandler de ændringer og rettelser til FSIII, som er blevet bearbejdet i prægovernance.
Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata: FSIII grundsten forbedre brug af data:
Projektet om anvendelse af FSIII data blev taget godt imod på
netværksmøderne. Der var bemærkninger om, at kvaliteten af
data kan være svingende, da forståelsen og brugen af FSIII, kan
variere fra kommune til kommune.
KL afholder workshop om synlige kommunale sundheds- og ældredata i KL-Huset 26. november 2018. Interesserede kommuner
kan kontakte Pernille Christensen på perc@kl.dk.
Videreudvikling af FSIII:
Deltagerne blev præsenteret for status for træningssporet herunder tidsplan. På Øst-netværksmødet blev der udtrykt bekymring
om træningssporet ville blive en ny silo. FSIII sekretariatet forklarede, hvordan FSIII standardens arkitektur binder de forskellige
funktions/fagområder sammen således at dobbeltdokumentation
kan undgås.
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Referencegruppe: Der var en opfordring til, at træningssporet ser

Dato: 9. november 2018

på terapeuternes krav til, og tradition for, omfangsrig dokumenta-

E-mail: fs3@kl.dk

tion, sammenholdt med FSIII's tilgang til mængden af dokumen-
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tation. I den forbindelse blev der givet opfordring til at gå i dialog
med bl.a. fagforeningerne og Styrelsen for Patientsikkerhed.
Fokus på undervisning:
Kommunerne oplever, at det i flere tilfælde kan være svært for
medarbejderne at skelne mellem system og metode – løses gennem stort fokus på undervisning og uddannelse. Udfordring at
undgå, at man ryger tilbage i gamle arbejdsgange – meget vigtigt
med udarbejdelse af beskrivelser af arbejdsgange
Systemerne:
Kommunerne oplever nogle gange, at systemerne ikke lever helt
op til metoden, eller ikke altid understøtter den godt nok. KL opfordres til at sætte klarere krav til systemerne.
Noter fra vidensdeling ved bordene
-

Gevinster
o Højere faglighed, kvalitet og genbrug af data
o Bedre overblik

-

Erfaringer
o Lav arbejdsgangsbeskrivelser tydeligt
o Afprøv/ test før brug

-

Metodeændring
o Superbrugere/ressourcepersoner samles og opdateres


Herefter implementeres de mindre ting

o Større ændringer gennem fx doku-grupper, faglig
admin
-

Inspiration
o Opfølgning på handlinger fx afvigelser fra den planlagte handling

-

Organisation
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-

o Der har manglet ressourcer til forandringer
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o Svært ved at håndtere ny metode/ tænkning

E-mail: fs3@kl.dk

Driften
o Bedre dokumentation når medarbejdere har forstået metoden

-

Netværk
o Opringninger og mails
o Erfagrupper
o Fremvisning af opsætning med mere i andre kommuner

-

KL
o Hurtigere arbejdsgange ved indmeldte sager
o Bruge erfaring fra deltagende kommuner
o KL mere aktive på forum
o Ingen 'kan' i metoden kun 'skal' for bedre sammenligning

Evaluering:
Kommunerne var tilfredse med netværksmødets indhold og forløb. Der var ønske til, at der på de næste netværksmøder, fortsat
bliver afsat god tid til erfaringsudveksling med deltagere med
samme EOJ-system og "bordet rundt". Der var ønske om, at der
ved kommende møder bliver "temadrøftelser" i mindre grupper,
hvor nogle aktuelle problemstillinger kan drøftes med andre kommuner, der også har interesse for samme tema. Derudover vil der
komme oplæg fra andre digitaliseringsprojekter inden for socialog sundhedsområdet.
Der blev slutteligt opfordret til at huske at bruge forum på fs3.nu.
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