Emne 40: Tilstandspræcisering kun én årsag
Prægovernancegruppens anbefaling – Indstilling til styregruppen (28/11-17)
Løsningsforslag godkendes.
Der kan være mange årsager til én tilstand, og derfor skal FSIII understøtte dette. At der kan være
flere årsager ændrer ikke på, at det stadig skal være muligt at sortere på årsager.
Medfører =>
 Metodehåndbog opdateres
 Minimumsdatasæt opdateres hvor det indskrives, at 3 årsagsfelter kan bruges på samme
tilstand.
 Varsling af eoj-leverandører om beslutningen

Styregruppens beslutning (8/2-18)
Godkendt

Problematik
Der er fra flere sider rejst ønske om, at FSIII metoden ændres, så der IKKE kun kan være en årsag på
en tilstand.
I notatet 'Erfaringsopsamling efter pilot'
(http://www.fs3.nu/filer/Dokumenter/Implementering/Erfaringsopsamling.pdf?t=1511267873) er
problematikken omtalt punkt 8, side 9. Ligeledes er der i den MedCom standard, der er under
udvikling iht. evalueringskriterie #6, allerede taget højde for fremtidig mulighed for anvendelse af
flere årsag på en tilstand.
Selvom der selvfølgeligt kan være flere årsager til såvel en funktionsevne-, som en helbredstilstand
foreskriver FSIII metoden at dokumentation af tilstandspræciseringen kun må være med EN årsag.
Beslutningen er begrundet i at 'Årsag' er et af de felter der forventeligt kan/skal anvendes til
gruppering – sortering af tilstande.
Dokumentation af tilstandspræciseringen ’Årsag’ er metodisk en myndigheds opgave og derfor er
det også forventeligt at myndigheden i situationen hvor udredning af tilstande pågår, vil have et
samlet overblik og kunne vælge at anvende samme årsag som grupperingsparameter ift. til flere
tilstande. Ligeledes var hensigten også at leverandøren skulle kunne anvende årsagsgrupperingen
til ex visning af hvilke aktuelle ydelser/indsatser borgeren har bevilliget, med samme årsag (Årsag
kunne ex. være 'begyndende demens', 'gigt', 'terminal cancer', ect. Eller hvis der lokalt anvendes
diagnoser de lægeligt stillede diagnoser der er dokumenteret på den enkelte borger)
Denne funktionalitet skulle medvirke til, at skabe overblik og sammenhæng. Yderligere årsager vil
ex. kunne dokumenteres i feltet ’Faglig notat’

Relevans
Mange henvendelser fra flere forskellige kommuner, der finder det uhensigtsmæssigt IKKE at kunne
angive flere årsager til en tilstand
At muligheden for gruppering iht tilstandspræciseringen 'årsag' måske ikke længere vil være mulig.
Afhænger af den enkelte eoj-løsnings funktionalitet
Formidling til alle slutbrugere vil blive lettere / umiddelbart give mening.

Løsningsforslag
Ophæve metodens krav om kun at kunne dokumentere en årsag på tilstande.
Iht. ovenstående revision af metodehåndbogen. Med efterfølgende formidling af ændringen til
såvel kommuner som eoj-leverandører. Og COK /uddannelseskonsulenter ?

Afsender
Fra opsamlingsliste, ULE FSIII

