FSIII Minimumsdatasæt
Det hurtige overblik i FSIII metoden
version 1.51 (21.10.2016)

Indledning
Minimumsdatasættet angiver de FSIII oplysninger, der som minimum skal dokumenteres ens, på tværs af kommuner og it-løsninger. Det er
data, der vil kunne anvendes til forskellige formål, eksempelvis udveksling af data internt i kommunen, eksternt mellem kommuner,
tværsektorielt og MedCom-kommunikation, ved systemkonvertering og til Ledelsesinformation (LIS). Oplysningerne i FSIII
Minimumsdatasættet er grupperet i henhold til delprocesserne i FSIII procesmodellen.
Princippet er at beskrive de enkelte oplysninger på en overskuelig måde. De præsenteres derfor i de delprocesser, hvor FSIII oplysningen
typisk fødes. Det understreges, at i praksis er dette ikke nødvendigvis tilfældet, idet etablering og opdatering af data kan foregå i forskellige
delprocesser, afhængig af bl.a. den valgte organisering i den enkelte kommune.
Dokumentet er henvendt til de brugere, der skal formidle FSIII.
For definition af FSIII begreberne henvises der til dokumentet FSIII Begreber, som kan tilgås på www.fs3.nu/dokumenter/fsiii-metoden. Her
kan man også se begrebsdefinitionerne fra www.socialebegreber.dk. Ydermere kan der i dokumentet Introduktion til Fælles Sprog III
dokumentationsmetoden (http://fs3.nu/dokumenter/fsiii-metoden) findes yderligere information om de enkelte delprocessers FSIII
oplysninger.
FSIII minimumsdatasættets oplysninger kan enten være obligatoriske eller frivillige. Obligatoriske oplysninger skal udfyldes for at have en
komplet FSIII dokumentation af borgeren, mens frivillige oplysninger, er oplysninger kommunen lokalt kan tage stilling til anvendelse af.
FSIII Klassifikationen er ikke international, men egenudviklet.
Version
1.1

Dato
22.06.2016

Kommentar
Ændret “Oplysning” til “Minimumsoplysning” + beskrivelse af hvem
dokumentet henvender sig til

1.2

10.08.2016

Justeret adskellige udtryk på tværs af de seks delprocesser

1.3

15.09.2016

Allignet minimumsdatasæt med udvekslingsdatasæt.

1.4

29.09.2016

Revidering

1.5

04.10.2016

Revidering

1.51

21.10.2016

Kvalitetssikring og konsekvensretning mellem dokumenterne:
Evalueringskriterier, Minimumsdatasæt og Udvekslingsdatasæt.
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Sagsåbning1
FSIII Minimumsoplysning

Indhold

Forklaring

Henvendelse/henvisning fra

FSIII
henvendelse/henvisning fra

Dokumentation af hvem, der
er henviser.
Læge, sygehus etc. eller
borger, pårørende etc.

Henvendelses/henvisningsårsag

Fritekst
FSIII Funktionsevnetilstand
FSIII Helbredstilstand
FSIII Indsatskatalog
Servicelov
FSIII Indsatskatalog
Sundhedslov
ICD-10
ICPC-22

Årsag til
henvendelse/henvisning.
Kan være borgers egen
formulering af behov for hjælp
- i tilfælde hvor borger selv
henvender sig med
anmodning om hjælp.
Lægeligt stillet diagnose.

Diagnose

Eksempel
Servicelov
Sundhedslov
Borger
Vagtlæge

Behov for rengøring
Ønske om behandling
af sår

Type II diabetes med
fodsår
Type II diabetes med
fodsår

Obligatorisk

Frivillig

X

X

X

1

Vedr. Sagsåbning:
- Oplysninger, der indgår i Sagsåbning, varierer lokalt i kommunerne, da typen af oplysninger bl.a. er defineret af kommunens sagssystem. FSIII oplysninger i Sagsåbning er udvalgt med henblik på at støtte op
om genbrug af data i FSIII procesmodel. Der er ikke taget stilling til lokale forhold.
- Oplysninger i Sagsåbning anvendes evt. også i andre sammenhænge, eksempelvis i MedComs meddelelser og i fællesoffentlige klassifikationssystemer som fx FORM. Dette kræver særlig koordination.
2 Sigtet er, at ICPC-2 skal være tilgængelig på klassifikationsservicen. Licensforhold er under afklaring. ICPC-2 indgår derfor ikke som en del af kompatibilitetsvurderingen før de har været tilgængelige på
klassifikationsservicen og varslet i min. tre måneder.
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Sagsoplysning
FSIII Minimumsoplysning

Indhold

Forklaring

Område

FSIII Funktionsevneområder
FSIII
Helbredstilstandsområder
(de 12 sygeplejefaglige
områder)

Tilstandsklassifikation

FSIII Funktionsevnetilstande
FSIII Helbredstilstande

Tilstandspræcisering
Niveau (obligatorisk for
funktionsevnetilstande)
Vurdering (obligatorisk for
helbredstilstande)

FSIII Funktionsevneniveau
Kort præcis fritekst

Informationstyper som er
grupperet efter bestemte
kriterier.
Kan anvendes til at give bedre
overblik over flere tilstande.
Anvendes som navigation for
både funktionsevnetilstande og
helbredstilstande.
I FSIII klassificeres
funktionsevnetilstande vha. ICF
og helbredstilstande
klassificeres vha. SNOMED-CT.
Præcisering af
tilstandsklassifikation.
I FSIII tilføjer en
tilstandspræcisering
information om en tilstand,
som rækker ud over
områdebestemmelsen og
klassifikationen af tilstanden.
Ved funktionsevnetilstande:
Resultatet af vurdering af
funktionsniveau.
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Eksempel
Servicelov
Sundhedslov
Egenomsorg
Hud og slimhinder

Obligatorisk

Frivillig

X

Vaske sig
Diabetisk sår

X

3
Åbent sår, rødme, minimal
væske

X

FSIII Minimumsoplysning

Indhold

Årsag

Fritekst
Tilstand
Diagnose

Fagligt notat

Fritekst
ICPC-2 symptom

Udførelse/betydning

FSIII Udførelse
FSIII Betydning
Obligatorisk for servicelov

Ønske og mål

Fritekst
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Forklaring

Ved helbredstilstande:
Uddybning/specificering af
tilstandsklassifikation.
Er del af tilstandspræciseringen.
Årsagen til en tilstand kan være
diagnose (ICD10 eller ICPC2),
en anden tilstand eller en kort
fritekst.
Uddybning af tilstand.
Ift. funktionsevnetilstand kan
det være en nærmere
beskrivelse af, hvad
funktionsevnenedsættelsen
består i.
Ift. helbredstilstande kan de
faglige notater eksempelvis
indeholde resultatet af den
subjektive faglige vurdering ex.
helbredstilstanden - ’størrelse’,
’placering’, ’udseende’ etc.
Borges egne tilkendegivelser ift.
de funktionsevnetilstande, der
udredes
Supplering til det fagligt
vurderede funktionsevneniveau.

Eksempel
Servicelov
Sundhedslov

Obligatorisk

DC50 Brystkræft,
Opereret for brystkræft eller
Problemer med kirurgisk sår
DC50 brystkræft
Opereret for brystkræft
Anden tilstand
Problemer med at vaske og
tørre fødder
Venstre fod, 3 cm langt, 1½
cm bredt, tegn på infektion

Udfører dele af
Oplever begrænsninger

At kunne klare sig selv

Frivillig

X

X

X

X

FSIII Minimumsoplysning

Indhold

Forklaring

Kan anvendes både i
relation til
funktionsevnetilstande og
helbredstilstande

Borger-formuleret ønske for en
tilstand/indsats.
Borger hjælpes til at formulere
et realistisk mål på en sådan
måde, at det kan forventes at
være tydeligt for borger,
hvornår målet er nået.
Forventet tilstand er udtryk for,
hvad myndighed og leverandør
forventer, der indtræder eller
opnås med den indsats, der
bevilliges og leveres af
kommunen.
Oplysninger af generel værdi –
på tværs af lovgivningen,
funktioner og fag, som ikke
umiddelbart er dækkede af den
klassificerede information, men
som har betydning ift. den
samlede vurdering af sagen.
Anvendes ift. opgaver iht. både
Serviceloven og
Sundhedsloven. Væsentlig del
af enhver helhedsvurdering.
Alle relevante oplysninger om
borgeren ift. sagen.

Forventet tilstand

FSIII funktionsevneniveau
Fritekst

Generelle oplysninger

FSIII Generelle oplysninger

Helhedsvurdering

Fritekst
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Eksempel
Servicelov
Sundhedslov

1
Såropheling

Obligatorisk

X

Bor på tredje sal i en
bygning uden elevator
Bruger rollator

Har motivation for at
komme tilbage til tidligere
funktionsevneniveau

Frivillig

X

X

FSIII Minimumsoplysning

Indhold

Forklaring

Sagsvurdering, der
sammenholder resultaterne af
myndighedsudredningen og de
øvrige dokumenterede FSIII
oplysninger i sagen med
henblik på at opstille
forventede tilstande,
opfølgningsdatoer, træffe en
afgørelse og tildele indsats(er).
Helhedsvurderingen bør ikke
gentage oplysninger, der er
dokumenteret andre steder.
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Eksempel
Servicelov
Sundhedslov
Der er ingen fysisk hindring
for, at forbedre
gangfunktion ved træning
Det skal afklares, om der
skal yderligere indsatser til
ift. diabetes
senkomplikationerne

Obligatorisk

Frivillig

Afgørelse/bestilling
FSIII Minimumsoplysning

Indhold

Forklaring

Paragraf

FSIII retsgrundlag

Indsats/ydelse

FSIII Indsatskatalog
Sundhedslov
FSIII Indsatskatalog
Servicelov FSIII
Sundhedslov §§
FSIII Servicelov §§
Samling af
indsatser/ydelser i en
pakke

Paragraf i Serviceloven eller
Sundhedsloven som indsatsen
bevilges i henhold til.
Kataloger, der indeholder de
indsatser/ydelser, som kan
leveres.

Pakke

Opfølgningsdato

8

dd.mm.åååå

Indsatser/ydelser der bevilges
samlet. Er lokalt forankret.
Kommunen kan med pakker
vælge at gruppere flere
indsatser/ydelser til en tilstand.
Myndighedens fastlagte dato
for myndighedsopfølgning, på
tilstand, indsats og forventet
tilstand.
For både Servicelov og
Sundhedslov.

Eksempel
Serviceloven
Sundhedsloven
Serviceloven § 83
Sundhedsloven § 138
Genoptræning af
funktionsnedsættelse
Sårbehandling

Obligatorisk

X

X

Rehabiliterende praktisk hjælp
Ernæringspakke

18/2-2016
18/2-2016

Frivillig

X

X

Planlægning
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FSIII Minimumsoplysning

Indhold

Forklaring

Handlingsanvisning

Fritekst

Fagligt mål –
Indsatsmål

Fritekst

Målemetode

Fritekst

Anvisning til udførelse af
indsatsen/ydelsen
Evt. suppleret med link til lokale
vejledninger (f.eks. pdf-fil eller html).
Det faglige mål er det, der mere
konkret skal opnås med indsatsen.
Målet er en faglig angivelse af retning
for levering af indsatsen.
Det faglige mål fastlægges under
hensyntagen til faglig norm,
serviceniveau, gældende rammer og
hvis borgers mål er oplyst – at målet i
videst mulig omfang omfatter borgers
mål.
Mål formuleres, så det vil være muligt
at måle, teste eller på anden måde
efterprøve det, ligesom der kan
tilføjes en opfølgningsdato på målet.
Målet skal være SMART.
Metode eller redskaber (test, bestemt
måling m.m.) som anvendes.

Eksempel
Serviceloven
Sundhedsloven
Gangtræning på trappe. Der startes
med… [link til vejled.]
Såret vaskes med vand, … [link til
vejled.]
Fagligt mål: Gå 100 meter
Fagligt mål: Sår 0,5x0,5x0,5 cm

Gangtest
Såropmåling

Obligatorisk

Frivillig

X

X

X

Udførelse/levering
FSIII Minimumsoplysning

Indhold

Forklaring

Måleresultat

Fritekst

Observation

Fritekst
ICPC-2 symptom

Udfaldet af en måling, test eller anden form for
efterprøvning.
Måleresultater kan være udtrukket fra måleskemaer
eller andre skemaer, som typisk anvendes til at
dokumentere ’mellemregningerne’.
Oplysning om resultater indeholder ikke egentlige
vurderinger og overvejelser om opfølgning. Dette
dokumenteres under Vurdering i delprocessen
Opfølgning.
Beskrivelse af en observation.
Observation kan være en planlagt handling. Den
kan også være spontan, eksempelvis i form af en
iagttagelse gjort hos borger i forbindelse med
udførelse af en indsats.
Dokumentation af en observation bør medføre
vurdering af, om der skal handles på resultatet af
observationen og hvordan.
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Eksempel
Serviceloven
Sundhedsloven
Minutters træning
på trappe: 10 min.
Sår: 1 x ½ x ½ cm

Observation:
Ophobet affald
og visne blomster
Opkastning (D10)
og Diare (D11)

Obligatorisk

Frivillig

X

X

Opfølgning
FSIII Minimumsoplysning

Indhold

Forklaring

Myndighedsopfølgning

FSIII Resultat
af
opfølgning

Planlagt myndighedsopfølgning på tilstand og forventet
tilstand.
En opfølgning vil altid have et af fire følgende udfald:
fortsætter, afsluttes, ændres inden for rammen og revisitation.

Opfølgning på
indsats/ydelser

FSIII Resultat
af
opfølgning

Løbende opfølgning på indsatsen ift. fagligt mål og vurdering
af fremdrift ift. forventet tilstand.
En opfølgning vil altid have et af fire følgende udfald:
fortsætter, afsluttes, ændres inden for rammen og revisitation.
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Eksempel
Serviceloven
Sundhedsloven
Afsluttes
Fortsætter

Afsluttes
Fortsætter

Obligatorisk

X

X

Frivillig

