
Ikke alle har brug for samme viden. 
Derfor differentieres undervisningen, 
hvis der både er sosu-hjælpere og 
sosu-assistenter på holdet. 

Uddannelsen er tilrettelagt praksisnært. 
Der anvendes realistiske cases, hvor 
deltagerne øver begreberne og arbejder 
med klassifikationer. Der arbejdes med 
e-learnings moduler.

Hvis uddannelsen rekvireres til din 
arbejdsplads/kommune, tilgodeses 
særlige ønsker/behov i videst muligt 
omfang.

Antal dage
3 dage

Indhold
Fællessprog III´s tilgange og metoder
• Paradigmeskift i det nære sund-

hedsvæsen
• Opbygning af FSIII
• Sammenhængende borgerforløb
Aktuel borgersituation
• Borgerens tilstand – helbred og 

funktion
• Fælles referenceramme og klassi-

fikation på tværs af lovgivning og 
faglighed

• Forenkling og overblik på borgerens 
aktuelle tilstand

Borgernes helbredstilstand 
og funktionsevnetilstand
• Faglige vurderinger og indplacering 

ud fra klassifikationer
• Planlægning af sygeplejefaglig 

udredning- tilstandspræcisering
• Dokumentation af forventet til-

stand

Faglig tilgang og samarbejdsproces
• Helhedssyn ud fra ICF og en reha-

biliterende tilgang
• Planlægning ud fra ICF og de syge-

pleje faglige optegnelser
• SMARTE mål i samarbejde med 

borgeren
• Dokumentation i samarbejde med 

borgeren
Ændringer i hverdagsobservationer
• Systematisk brug af værktøjer og 

screeninger ved ændringer i borge-
rens almentilstand

Indsatser og opfølgning på 
borgerforløb
• Indsatskataloger
• Opfølgning på mål og forventet 

tilstand

Målet for AMU uddannelse 48570
Deltagerne skal kunne:
• Forstå og anvende FSIII i over-

ensstemmelse med lovgivning og 
lokale kompetenceprofiler.

• Ajourføre dokumentationen i FSIII 
med henblik på at sikre aktuel 
borgerinformation på tværs af fag-
grupper og sektorer.

• Forstå, at FSIII´s faglige tilgang 
hviler på borgerens selvbestem-
melse og aktive deltagelse.

• Vurdere borgerens helbredstilstan-
de og funktionsevnetilstande med 
afsæt i FSIII.

• Dokumentere indsats og opfølg-
ning på borgerens helbredstilstand 
og funktionsevnetilstand.

• Dokumentere ændringer i hver-
dagsobservationer hos borgeren 
systematisk.

Tilmeld dig kurset her
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Faglig styring og dokumentation i FSIII
Uddannelsen sætter fokus på kerneelementerne i Fælles 
Sprog III: Tilgang, metode, faglig planlægning samt
borgerens aktive deltagelse.

http://www.sosuranders.dk/kurser/aktuelle-kurser/faglig-styring-og-dokumentation-i-fs-iii/

