Emne 9: Tilføjelse og ændring af
funktionsevnetilstande (d7200, d760, d920,
d8500, d855)
Prægovernancegruppens anbefaling – 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 vil der i
udviklingen blive set på de værktøjer, der bruges til rehabilitering og træning, herunder COPM.

Styregruppens beslutning (20/04-18)
Godkendt

Relevans
Kommuner skal have mulighed for at kunne dokumentere, at deres indsatser udmøntes på baggrund af
borgerens funktionsevnetilstande – og om målet med indsatsene nås indenfor den fastsatte tidsperiode.
Dette skulle gerne kunne gøres på en og samme tid – i forhold til dokumentationen i EOJ, i stedet for at
udarbejde Excell regneark m.m.
Stort set alle kommuner har fokus på rehabilitering. Det er af stor værdi, at vi i kommunerne kan vurdere
på, hvad der betyder noget for borgeren i hverdagen, da det ofte er omkring deltagelse i samfundslivet,
hvor borgeren finder sin motivation til forandring.
For at kunne dokumentere mindre og mere struktureret, ser jeg en stor værdi i at der ses på COPM og
klassifikationerne for funktionsevnetilstandene. Hvis der er et stort sammenfald mellem disse 2 – kan den
enkelte terapeut føre resultater direkte over i funktionsevne tilstandene og alle medarbejdere kan have
glæde af vurderingen, i stedet for at lede i EOJ. Brugen af funktionsevnetilstandene vil ikke kunne
erstatte COPM, men resultatet vil give en fælles forståelse af borgerens funktionsniveau – og genbrug af
data.

I forhold til monitorering og relevans for fokus på landsplan vil der kunne trækkes statistikker
på, at vi fi kommunerne arbejder med at forebygge ensomhed ved at fokus på borgerens

sociale funktionsevne, og vi gør noget ved et evt. behov.

Løsningsforslag
3 nye klassifikationer på funktionsevnetilstande under samfundsliv
Skabe kontakt: ICF d7200.
Inkl. Indlede og vedligeholde relationer med andre i kortere eller længere tid på en kontekstuel og
passende måde, f.eks. ved at præsenterer sig, finde venner, indlede venskaber og professionelle
kontakter, indlede en kontakt som kan blive permanent.
Her kan beskrives/vurderes om borgeren har begrænsninger i skabe nye kontakter/relationer.
Skabe familie relationer: ICF d760.
Inkl. Skabe og opretholde slægtsrelationer som f.eks. med medlemmer i kernefamilie og slægt samt
relationer forældre-barn, barn-forældre og søskende forhold.
Her kan beskrives/vurderes om borgeren kan opretholde relationer til familie.
Deltage i fritidsaktiviteter og interesser: ICF d920
Inkl. Deltage i forlystelses- og fritidsaktiviteter som motionsprogrammer, idræt, spil og hobbyer.
Ekskl. Lønnet og ulønnet arbejde, deltage i religion og åndsliv, politisk liv og medborgerskab.
Her kan beskrives/vurderes om borgeren begrænsninger i at deltage fritidsaktiviteter.
Ændring af have lønnet beskæftigelse til:
Beskæftigelse: (ICF d8500 og d855)
Inkl. Deltage i alle aspekter af et arbejde eller anden form for beskæftigelse hvad enten det er lønnet
eller frivillig arbejde. Alle aspekter som af søge arbejde, få det, udføre de nødvendige opgaver i jobbet,
møde til tiden, at blive ledet eller selv lede, udføre alene eller i grupper.
Her kan beskrives/vurderes om borgeren har begrænsninger i at kunne udføre sit frivillige arbejde. (Der
bliver flere og flere borgere over 65 som udføre frivilligt arbejde i foreninger)
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