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Det tværfaglige samarbejde
skaber en bedre sammenhæng
i indsatserne hos borgeren.
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Betyder, at vores medarbejdere kun har én journal om
dit forløb og sammen med dig udarbejder den bedste
plan for dig.

Vi er i gang med at indføre et nyt
dokumentationssystem, KMD Nexus.
Samtidig bliver der indført en ny
dokumentationsmetode – Fælles
Sprog III efter krav fra Kommunernes
Landsforening.
Forventningen med Fælles Sprog III
er, at gøre dokumentationen mere
overskuelig og sammenhængende
for en øget brugervenlighed med
mere effektive arbejdsgange.
Alle medarbejdere i visitationen,
i hjemmeplejen, på plejecentrene
samt på demens-, forebyggelsesog træningsområdet skal benytte
Fælles Sprog III metoden, for
derved at opnå en bedre samlet
forståelse for din plan.
Vi arbejder hele tiden for at skabe
sammenhæng for dig som borger.
Fælles Sprog III er et skridt på vejen.
Du vil opleve, at medarbejderen vil

komme til at dokumentere sammen
med dig for at udarbejde din plan,
da vi arbejder henimod én borger
– én journal.
Vi håber på din forståelse og hjælp
undervejs i denne proces, da indførelsen af metoden og den nye journal
kommer til at vare i resten af 2018.
Oplever du forsinkelse i ydelsen eller
spørgende medarbejdere, håber vi
derfor på din og dine pårørendes
tålmodighed.

Én borger, én plan. Det er
princippet i KMD Nexus,
og dermed får kommunen
mulighed for at skabe
sammenhæng på tværs.

Derfor laver vi
dette tiltag:
• For at gøre dokumentationen 		
mere overskuelig og sammen-		
hængende.
• for en øget brugervenlighed
og bedre borgerinddragelse og 		
for at få en mere effektive 		
arbejdsgange.
• for at opnå en bedre samlet 		
forståelse for din plan.

Hvis du har spørgsmål
skal du ring på
telefon 72 56 50 00

