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Baggrund
Inden udgangen af 20171 skal kommunerne have implementeret Fælles Sprog III (FSIII).
For at kunne implementere FSIII skal en kommune have en IT-løsning, som understøtter
FSIII metoden.
FSIII IT-understøttelsen udvikles på markedsvilkår, dvs. der foreligger ikke en fælles
kravspecifikation, certificeringsprocedure eller lignende, der kan sikre kommunerne, at
den IT-løsning der anskaffes lever op til FSIII metoden.
Kompatibilitetsvurderingen er i stedet den proces som en IT-leverandør kan anmode om
for, at et IT-system kan blive vurderet FSIII kompatibelt.
Til kompatibilitetsvurderingen er der under FSIII projektets sikringsfase 2014–2015
udviklet et sæt FSIII evalueringskriterier, som i efteråret 2016 er endelig kvalitetssikret i
samarbejde med EOJ-leverandørerne. Evalueringskriterierne (vers. 1.31) er konverteret til
en testprotokol, som anvendes til FSIII kompatibilitetsvurderingen. Testprotokollen
anvendes til vurdering af om IT-understøttelsen af FSIII metoden lever op til FSIII
evalueringskriterierne.

Formål med kompatibilitetsvurderingen
For at sikre kommunerne ift. anskaffelse af et IT-system, der understøtter arbejdet med
FSIII og at kommunerne dermed kan opnå de forventede gevinster med FSIII, anbefales
kommunerne at anskaffe sig et system, der er FSIII kompatibelt.
Formålet med denne kompatibilitetsvurdering er derfor at vurdere om den udviklede ITunderstøttelse af FSIII metoden, lever op til FSIII evalueringskriterierne (vers. 1.31).

Afgrænsning
Denne kompatibilitetsvurdering og tilhørende testprotokoller er kun gældende for FSIII
version 1. Resultatet af kompatibilitetsvurderingen er gældende indtil der foreligger en
ny version af FSIII, som kan udløse nye evalueringskriterier med tilhørende
testprotokoller.
Vurderingen forholder sig ikke til, hvordan en IT-løsnings brugergrænseflade er
designet, da brugervenligheden ikke bedømmes i forhold til om en IT-løsning er FSIII
kompatibel.
FSIII evalueringskriterie #6 ”Det skal være muligt at trække et struktureret FSIII
udvekslingsdatasæt” er overgået til MedCom, hvor en certificering af ’kommune til
kommune standarden’ udgør kompatibilitetsvurderingen af evalueringskriterie #6.
Efter gennemført MedCom-certificering, melder MedCom resultatet af certificeringen til
FSIII projektet. Når meddelelse herom er modtaget opdateres leverandørens
kompatibilitetsvurdering til også at omfatte #6.
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23. februar 2017 er implementeringsperioden forlænget med 6 måneder, til udgangen af juni 2018.
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Forudsætning for vurdering




Testprotokoller er tilgængelige på www.fs3.nu.
EOJ-leverandøren har oprettet testborgere til brug ved
kompatibilitetsvurderingen.
EOJ-leverandørens udviklede IT-understøttelse skal have været i drift/pilotdrift i
en kommune2, igennem minimum 1 måned før kompatibilitetsvurdering B kan
gennemføres.

Kompatibilitetsvurderinger
A-vurdering:
Vurdering af evalueringskriterierne #1-5, samt #7-11, hvor leverandøren som
afslutning på vurdering kan fravælge offentliggørelse af resultatet, og aftale dato
for ny kompatibilitetsvurdering.
A-vurderingen kan vælges 1 gang, og kan også gennemføres uden ITunderstøttelsen har været i drift i en måned i en kommune (hermed gives også
nye EOJ-leverandører mulighed for kompatibilitetsvurdering).
B-vurdering:
Vurdering af evalueringskriterierne #1-5, samt #7-11, hvor resultatet af
vurderingen offentliggøres. Som afslutning på kompatibilitetsvurderingen
udarbejdes der i samarbejde mellem leverandør og
kompatibilitetsvurderingsgruppen en kort skriftlig opsummering af
vurderingsresultatet. Hvorefter testprotokol inklusiv opsummering, samt evt.
bilag for ’KAN’ kriterierne offentliggøres
A-vurderingen kan efter anmodning fra EOJ-leverandøren vælges, hvis eller når
leverandøren ønsker en test og dialog ift. kompatibilitetsvurdering. Ved A-vurderingen
vil der også være fokus på læringspotentialer, idet der vil være mulighed for at tage fat i
emner, som kan forbedres eller ændres.
Som afslutning på A-vurderingen, aftales dato for B-vurdering (Såfremt
forudsætningerne for B-vurdering er eller kan opfyldes).
Hvis leverandøren ønsker det, og alle forudsætninger for vurdering er opfyldt, kan
resultatet af A-vurderingen konverteres til B-vurdering og offentliggøres.

Afvikling af vurdering
Vurderingen afvikles hos kommunen eller hos leverandøren.
Alle ’SKAL’ og ’KAN’ kriterier vurderes.
Udfald af vurdering er godkendt/ikke godkendt.
For at leverandørens løsning kan få vurderingen FSIII kompatibel skal alle ’SKAL’ kriterier
have vurdering godkendt.
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Slutbrugere har anvendt systemet i praksis i en måned.
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Kompatibilitetsvurderingsgruppe og roller





FSIII projektet – ansvarlig for koordinering, planlægning og vurdering
Pilot kommune(r) –repræsentant(er) fra EOJ-leverandørens pilotkommune(r),
inviteret af FSIII projektet – repræsenterer praksis og medvirker ved
gennemførelse af vurdering
MedCom – teknisk ressource og observatør

Kompatibilitetsvurderingsdatoer
A- og B-vurderinger:
Der planlægges to datoer i april, to datoer i maj og to dato i juni. Viser det sig, at der er
behov for yderligere datoer, planlægges disse inden sommerferien.
Mulige datoer for kompatibilitetsvurderinger vil være tilgængelige på www.fs3.nu april
2017.
Leverandørerne kan pr. mail fs3@kl.dk anmode om en A- eller B-vurdering.
Anmodning skal fremsendes senest 2 uger før den ønskede dato.
Senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af anmodning, svarer FSIII projektet tilbage for
endelige aftaler.

Kommunikation vedr. fremdrift på kompatibilitetsvurderinger
På www.fs3.nu vil proces og fremdrift på kompatibilitetsvurderinger blive tilgængelige.
Med en farveindikator vil det fremgå, hvilken status leverandøren har ift.
kompatibilitetsvurderingen:
Rød: Der er ikke anmodet om vurdering – ingen dialog.
Gul: Der er anmodet om vurdering, er i proces – dialog.
Grøn: Vurderingen er gennemført og vurderet FSIII kompatibel.
Kommunikationen vedr. fremdriften på www.fs3.nu vil omhandle såvel
evalueringskriterierne #1-5, samt #7-11, og MedCom-certificeringen af evalueringskriterie
#6.
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