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Kontekst 

• Kommunerne 
• Social og sundhedsområdet / ”Det traditionelle 

ældreområde” 
• Arbejdsopgaver indenfor: 

• Sundhed 
• Forebyggelse 
• Genoptræning 
• Misbrug 
• Praktisk hjælp og personlig pleje  

• Kerne kunderne har stor kontakt til de øvrige parter 
indenfor sundhedsområdet 
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Standarder           Klassifikationer Standarder 
sæt vedtagne principper eller regler for 
hvordan noget skal være fx vedr. mål eller 
vægt  
[Den danske ordbog online] 

 

det at henføre noget eller nogen til en bestemt 
klasse eller kategori ud fra bestemte 
karakteristika; inddeling i klasser ofte på 
baggrund af analyse eller lignende 
[Den danske ordbog online] 
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lægemiddel 
lægemiddelstyrke 
lægemiddelform 
lægemiddelstof 
hjælpestof 

omfatter 

omfatter består af 

består af 



Stand. og klass. i FSIII 

• Subset af SNOMED CT 
• Subset af ICF 
• ICPC-2-DK 
• ICD10 
• ”egne” (fx fælles indsatskataloger) 

 

• Mapninger mellem 
klassifikationer 

Indenfor det traditionelle ældre område arbejder vi med 
”faglige” standarder og klassifikationer i FSIII-projektet 
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Reklame:  

Vil du vide mere om dette?, så gå til parallelsession B3 i morgen og lyt til: 

”Kompleks standardiseringsproces – fælles sprog i omsorgs-journalsystemer”  



Udfordring 

• Svært spørgsmål 
• Det nemme svar: 

”Fordi kommunerne 
skal” (indskrevet i 
strategier og 
forhandlet med 
staten) 

Skabe forudsætningerne:  
• Samarbejde med it-leverandørerne 

på området 
• Introducere FSIII arbejdsprocesser  
• Lave fælles vejledninger og 

undervisningsmaterialer 
• Gøre standarder og klassifikationer 

tilgængelige på en fælles kommunal 
infrastruktur 
 

Hvordan sikre vi os, at kommunerne anvender de vedtagne 
klassifikationer og standarder? 
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Fælles kommunale rammearkitektur 

Byggeblokken 
”Klassifikation” er 

specificeret og 
implementeres 

forskellige steder  

Stiller krav til 

Hvordan FSIII 
klassifikationer 
skal: 
• afleveres (fra 

redaktionen) 
• hentes (af it-

systemerne)  
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Eksempel: Tidlig opsporing 
• FSIII projektet har indstillet til styregruppen, at der skal 

ses på hvordan tidlig opsporing og triage kan indarbejdes 

Ændringsskemaet Tidlige tegn 

Hjulet 
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Observationer i 
borgers hjem
registreres på 
håndholdt enhed

Opsamling og 
databehandling

Journalsystem: 
yderligere 
databehandling, 
advis, lagring
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Tidlig opsporings klassifikation 
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Fysisk Psykisk og social Hverdags-
aktiviteter 

Medicin 

Luftveje Vejrtrækning 
Hoste 



Hvordan hjælper FSIII ift. 
integrationer? 
• Fælles klassifikationer i 

FSIII skaber grundlaget for 
integrationer 

• Et godt bud på en 
”leverandør uafhængig” 
integration: MOX 

• Søg på ”mox” og ”KL” 
• MOX er kommunernes 

egen standard for 
beskedfordeling, som 
Axapoint har implementeret 
for at kunne lave løse 
integrationer til andre 
systemer og dermed undgå 
point-to-point integration 

• Fra digitaliser.dk 
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Spørgsmål 
kommentarer? 
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