Emne 64: Dokumentation på områdeniveau
Prægovernancegruppens anbefaling – Indstilling til FSIII sekretariatet og
styregruppen (Dato 10/10-2018)
Det skal være muligt at dokumentere følgende på områdeniveau:
- Borgers ønske og mål
- FSIII Udførelse
- FSIII Betydning
- Opfølgningsdato – (myndighedsopfølgning på tilstande)
Det skal fortsat også være muligt at dokumentere ovenstående oplysninger på den enkelte
tilstand.
For opfølgningsdato betyder det, at der på områdeniveau kan sættes én opfølgningsdato, der
gælder for alle udredte tilstande. Det skal dog stadig været tydeligt for den enkelte tilstand,
hvornår opfølgningsdatoen ligger. Tilstande under samme område skal stadig kunne have
forskellige opfølgningsdatoer. Se 'løsningsforslag' for eksempel på, hvordan opfølgningsdato på
områdeniveau kan understøttes i et EOJ-system.
Det indskrives i minimumsdatasættet, at 'Område' skal være obligatorisk.
Motivation for ændringen:
 Mindsket mængde af dokumentation, ved at samle ovenstående oplysninger på
områdeniveau.
 Bedre overblik i form af færre opfølgningsdatoer og færre oplysninger at skulle forholde
sig til.
 I mange tilfælde nemmere for borger at forholde sig til mål, udførelse og betydning på
overordnet niveau i stedet for helt nede på konkrete tilstande.
Konsekvenser ved ændringen:
 Det kan være forvirrende for medarbejderne, hvis ovenstående oplysninger både kan
dokumenteres på områdeniveau og på tilstande.
 Der er en risiko for, at det bliver sværere at sammenligne data om FSIII Udførelse og FSIII
betydning, hvis oplysningerne både dokumenteres på områdeniveau og på tilstande.
 Mindre detaljeniveau i dokumentation på områdeniveau end på tilstande.

Sekretariatets/Styregruppens beslutning (28/11-18)
Godkendt af styregruppen.

Problematik
Undgå dobbeltdokumentation
Man ser mere på helheden indenfor et område og giver mening at kunne
dokumentere samlet på området.
Relevans

Løsningsforslag
Det indskrives i minimumsdatasættet at 'Område' skal være obligatorisk. Det skal være muligt at
dokumentere flg. på områdeniveau:
-

Potentielle problemer
Borgers mål
Udførelse/ vurdering heraf
Opfølgningsdato – myndighedsopfølgning

Eksempel på opfølgningsdato på områdeniveau: Opfølgningsdatoen for området 'Egenomsorg' sættes
til 12/09-2018. Når der klikkes på området, "falder" datoen ned på de enkelte tilstande.
Som i eksemplet, skal tilstande under samme område, kunne have forskellige opfølgningsdatoer.
Hvordan det systemteknisk understøttes, hvis et områdes tilstande har forskellige opfølgningsdatoer
defineres ikke. I eksemplet er det valgt, at datoen for den tilstand, der først skal følges op på, er den,
som vises i overbliksbilledet.

Afsender
Affødt af emne 43

