Emne 10: Tilføjelse af funktionsevnetilstand
"(d910) deltage i fællesskaber"
Prægovernancegruppens beslutning – Indstilling til styregruppen (6/2-18)
Afvises
Ændringer i funktionsevnetilstandene afventer, at der foreligger et bedre
datagrundlag for at træffe sådanne beslutninger. Når alle kommuner har
implementeret FSIII vil der være mulighed for at trække data på hvordan og hvilke
tilstande, der anvendes fælleskommunalt.
I forbindelse med træningssporet i FSIII vil der blive tilføjet yderligere tilstande.
Derudover er der debat om hvorvidt "deltage i fællesskaber" er en tilstand eller en
indsats.
Styregruppens beslutning (20/04-18)
Godkendt

Problematik
Funktionstilstandsområdet ”Samfundsliv” indeholder på nuværende tidspunkt kun kategorien ”Have
lønnet beskæftigelse”. En vurdering af borgerens samfundsliv må nødvendigvis omfatte andet og mere
end evnen til at varetage et job.
Alle borgere, alle fagfunktioner.
Særligt for børn og pensionister giver kategorien ”Have lønnet beskæftigelse” ingen mening.

Relevans
Sundheds- og Omsorgsindsatser i kommunerne retter sig mod at borgerne på bedst mulig vis kommer
til at leve meningsfulde liv. Meningsfulde liv handler om alle livets facetter, ikke kun hvordan man
varetager et job, egenomsorg, praktiske opgaver i hjemmet, trods eventuelle begrænsninger i mobilitet
og/eller mentale funktioner.
Se svar lige ovenfor. Endvidere beskriver borgerne (næsten) altid sine mål ift. deres deltagelse i
samfundslivet, det giver de nuværende kategorier ikke mulighed for.

Løsningsforslag
Funktionsevneområdet ”Samfundsliv” suppleres med to kategorier:
 Deltage i fællesskaber (= kategori d910 i: Aktivitet og deltagelse, kap 9: Samfundsliv, socialt liv
og medborgerskab1)
 Deltage i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter (= kategori d920 i: Aktivitet og deltagelse,
kap 9: Samfundsliv, socialt liv og medborgerskab). For læsevenlighedens skyld kan overskriften
evt. være: Deltagelse i fritidsaktiviteter
Dette giver mulighed for vurdering/beskrivelse af borgerens hele liv og borgerens målsætninger.

Afsender
17.01.18. Udviklingsterapeut Hanne Nielsen, Horsens Kommune på vegne af FS3 projektleder og
arbejdsgruppe bestående af:
Visitatorer, sygeplejersker, ledere af plejeboliger og hjemmepleje, terapeuter og IT-fagkonsluent.

Sundhedsstyrelsen (2012): ICF. International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og
Helbredstilstand.
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