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Det tværfaglige samarbejde
skaber en bedre sammenhæng
i indsatserne hos borgeren.
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Hvad får vi ud af FSIII?
• At vi på tværs af organisationen dokumenterer efter 		
samme metode, så data er
tilgængelige på tværs.

Få skabt et overblik over
borgerens samlede situation
og bidrag med din faglighed
på tværs af organisationen.

• At dokumentationen løbende 		
opdateres og genanvendes 		
af både dem der visiterer og 		
leverer indsatser.
• At der dokumenteres med 		
mindre fritekst og flere
afkrydsningsfelter.
Vi du vide mere om FSIII
– så læs på www.fS3.nu

Den 6. juni 2018 overgår vi til at anvende
Nexus, den nye omsorgsjournal. Her
skal vi anvende Fælles Sprog III (FSIII),
som er en ny arbejdsmetode til dokumentation og kommunikation.
Implementeringen er i fuld gang, hvor
vi arbejder med at udvikling og drift
skal gå hånd i hånd. Det kræver tilvænning og din tålmodighed.
Selvom vi går i drift 6. juni fortsætter
udviklingsprocessen med at optimere
Nexus og blive dus med FSIII metoden.
Vi skal arbejde med én borger – én
journal. For at signalere dette til borgeren og os som medarbejdere, er dette
logo udviklet til at gøre os opmærksom
på at samarbejde om én journal for
borgeren. Symbolerne i logoet signalerer, hvilke elementer der kan være til
stede i borgerens journal, derfor indgår
svanerne fra kommunens logo, medicin,
hospital, læge, helbred, hjælpemidler,
omsorg og træning.

Logoet vil træde frem flere steder i den
fortsatte udviklings- og driftsproces
bl.a. som du kan se her, vil du kunne
genkende, hvem der er superbruger
eller frontløber. Brug dem når du har
behov for sparring i den daglige drift
omkring brugen af Nexus og FSIII.
I udviklingen af én borger – én journal
er det hensigten, at du skal dokumentere sammen med borgeren og det skal
foregå ved brug af mobile enheder.

Hvorfor FSIII?
Kommunernes Landsforening har udviklet FSIII, der er en fælles kommunal
metode for dokumentation og udveksling af data på omsorgs- og sundhedsområdet. Formålet er at bidrage til
sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale indsats for
borgeren. Alle landets kommuner er i
gang med at implementere metoden.
Hvad betyder det for borgeren?
Borgeren vil opleve, at vi arbejder hen
imod de samme fælles mål og er orienteret om den tværgående plan, så vi
har én borger – én journal.

Alle som er uddannet superbruger og frontløber
får udleveret en T-Shirt så du ved hvem du kan
spørge om hjælp.

Ved dette fælles fokus skal vi sammen
arbejde med at skabe øget sammenhæng i de sundheds- og serviceindsatser vi leverer, med det formål at såvel
borger som pårørende kan føle en
øget tryghed i samarbejdet med os.

Hvad betyder det for mig?
Du skal på kursus i brugen af Nexus
og FSIII. Planlæg det i samarbejde med
din leder. Den fælles dokumentation
om borgeren vil blive lettere og give
mulighed for at du bedre kan skabe
dig et overblik over borgerens samlede
situation. Samtidig bidrager du med din
faglighed i samarbejde med dine kollegaer på tværs af organisationen.
Det øger både egen og andres faglige
forståelse omkring samarbejdet med
borgeren. Vi arbejder hen imod, at
arbejde digitalt, hvilket vil sige, at du
kommer til at dokumentere sammen
med borgeren på enten bærbar pc,
tablet eller smartphone. Dette vil
ske over en periode, men det vil over
tid frigøre nogle ressourcer til mere
borgernær kontakt.
Hvor er oplysningerne fra FOS
henne?
Der konverteres ikke data fra FOS.
Vi skal starte på ny med at indtaste
borgeroplysningerne. Der er lagt en
plan for dette. Når du har været på
kursus, får du adgang til Nexus og
kan starte på at indtaste borger
oplysninger. De gamle data fra FOS
bliver gemt i arkiv, som du får læseadgang til.
Hvor kan jeg henvende mig?
Der er mange i organisationen, der
arbejder med denne udviklingsproces.
Tal med din kollega eller leder om hvem
der er superbruger og frontløber hos jer.

