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Tal samme sprog 
        som borgeren
Fælles Sprog II er klar. Ergoterapeuterne har fået et nyt og
udbygget dokumentationsredskab. Det gør træningen 
langt mere synlig i den kommunale ældrepleje, og giver 
borgeren anderledes god plads til at komme til orde. 
Af Mette Løvgren, journalist

- Jeg kan se markant forskel på den 
måde, jeg samtaler med borgeren 
på, og på de bevillinger jeg giver nu i 
forhold til tid ligere.

Sådan siger Ulla Gaarddal Mørk, er-
goterapeut og visitator i Odense Kom-
mune, efter at have været med til at 
teste Fælles sprog II - en ny og udvidet 
version af det nuværende Fælles sprog 
I, som næsten alle kommuner bruger.

- I bevillinger tænker jeg meget mere 
på rehabilitering. Jeg har fået mere 
fokus på borgerens udviklingspotentiale, 
hvor kompenserende hjælp tidligere 
havde en overvægt i bevillingerne. Jeg 
har fået mere fodfæste som fagperson, 
jeg er simpelthen blevet mere sikker på, 
hvad jeg gør, siger hun.

Og skal man tro de fagfolk, Ergot-
erapeuten har talt med, er der faktisk 
stor sandsynlighed for, at visitatorer 
og andre ansatte i den kommunale 
ældrepleje generelt vil få lignende oplev-
elser i fremtiden, hvis deres kommune 
indfører Fælles sprog II. De vil opleve, 
at der kommer mere fokus på træning, 
og at borgerens behov og hverdagsliv 

kommer til at fylde mere i vurderingen 
af, hvilken hjælp der skal bevilges. 

Det er i hvert fald nogle af grund-
ingredienserne i det nye Fælles sprog. 
Det omfatter som noget helt nyt træn-
ing, hvor det gamle Fælles sprog mest 
koncentrerer sig om praktisk og per-
sonlig hjælp.

En anden radikal nyskabelse er 
måden at inddrage borgeren på; ved 
hjælp af åbne spørgsmål giver visita-
toren borgeren mulighed for at komme 
med sin egen, ucensurerede beskriv-
else af sin hverdag, sine problemer 
og ønsker. Først efter samtalen med 
borgeren samler visitatoren op og går 
med sin faglighed ind og vurderer, hvil-
ke mål, der skal nås, og hvilken ydelse 
borgeren skal have for at nå målet.

At bevilge efter målsætning er også 
noget, der har fået ekstra vægt i det 
nye redskab. I dag sker det tit omv-
endt: Man bevilger en ydelse ud fra 
borgerens funktionsniveau, og fastsæt-
ter så bagefter et mål. Sådan har Ulla 
Gaarddal Mørk i hvert fald oplevet det i 
Odense Kommune.

- Her er vi ved at vende den der med, 
at først giver man en ydelse, og så sæt-
ter man mål på ydelsen. Nu sætter vi 
først mål på, og bevilger så en ydelse 
efter det. Målet kan for eksempel være, 
at en borger gerne vil kunne gå til køb-
manden selv. Ud fra det bevilger visita-
tor ham en genoptræningsydelse. Med 
det princip har vi allerede taget forskud 
på Fælles sprog II, siger hun.

EN FORHANDLINGSSITUATION

At borgerens hverdagsliv og behov får 
lov at fylde meget i den kommunale 
visitation er et princip, som Ulla Gaard-
dal Mørk fuldt ud har taget til sig.

Hun var med til at teste Fælles sprog 
II for et år siden i en tværfaglig gruppe 
sammen med en sygeplejerske, en 
fysioterapeut og en SOSU-assistent. En 
interview-person talte med en række 
borgere ud fra de nye retningslinjer, og 
på baggrund af interviewene noterede 
de fire fagfolk svar ned og bevilgede 
ydelser ud fra det. Bevillingerne viste 
sig at være meget ens faggrupperne 
imellem.

FUNGERER FÆLLES SPROG II?
Har du erfaringer med brug af Fælles 
Sprog II? Gode eller dårlige, som du har 
lyst til at dele. 
Så send din holdning til: 
Ergoterapeuten@etf.dk, eller ring 
redaktionen på 33 41 47 00.

KOMPLEKST SPROG
På Syddansk Universitet i Odense er lektor og Ph.D. Morten Balle Hansen ved at 
lægge sidste hånd på en evalueringsrapport om Fælles Sprog. Forskningsprojektet, 
som er finansieret af Socialministeriet, offentliggøres i foråret 2005.
Projektet er først og fremmest en evaluering af Fælles Sprog I, men indeholder også 
drøftelser af, hvilken betydning brugen af Fælles Sprog I har haft for Fælles Sprog II.
Hvad der bliver afsløret i evalueringsrapporten, må vi afvente med spænding. Morten 
Balle Hansen ønsker kun af lette lidt på låget på et enkelt område:
- Da man udviklede Fælles Sprog I, var der en forestilling om, at det skulle være et 
fælles sprog ikke bare mellem forskellige faggrupper men også mellem plejepersonale 
og borgerne. Dermed skulle borgerne også kunne få indblik i baggrunden for, hvad der 
blev bevilget. Med Fælles Sprog II må vi konstatere, at sproget er blevet endnu mere 
komplekst for almindelige mennesker at sætte sig ind i, siger Morten Balle Hansen.
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Siden testen har Ulla Gaarddal Mørk 
arbejdet videre med principperne om 
fokus på borgerens hverdagsliv. Hun 
sidder i en arbejdsgruppe, der er ved at 
udvikle og standardisere dokumentatio-
nen i bevillingerne i Odense Kommune. 

- Det har været enormt inspirerende 
at være med i testen. Vi har fået mere 
fokus på målsætninger og på borgerens 
ønsker og prioriteringer. Det er blevet 
meget klart for mig, at den forhandling, 
man jo sidder i ude hos borgeren, er 
en kombination af mange forskellige 
faktorer. Især er den målsætning, jeg 
laver sammen med borgeren, tit mere 
motiverende end en, der alene kommer 
fra mig, siger hun.

NYE KRAV TIL SPØRGETEKNIK

Men det stiller også nye krav til interview-
eren at lade borgeren komme til orde.

- Jeg må sørge for at komme med 
modspørgsmål undervejs for at justere 
på måske helt urealistiske forventninger 
hos borgeren. Samtidig skal jeg sørge 
for, at jeg ikke lægger mine vurderinger 
ind. Først bagefter kommer jeg ind 
med min faglighed og samler op på alle 
oplysningerne, siger Ulla Gaarddal Mørk.

Hun tror meget på den helt åbne 
samtale. 

- Jeg prøver at lade samtalen foregå 
flydende og stille åbne spørgsmål. Man 
kan godt køre skemaerne igennem, når 
borgeren skal fortælle om hverdagslivet, 
men jeg tror meget på, at man er til 
stede i situationen og tør slippe sig 
selv. Men det kræver også mod at give 
plads til, at borgeren får luftet sine øn-
sker. Man er jo nødt til at samle op og 
måske bagefter aflyse de drømme, der 
ikke ligger inden for kommunens servi-
ceniveau, siger hun.

Borgernes egne ønsker og prioriter-
inger er efter hendes mening en klar 
forbedring i dokumentationen.

- De giver en meget bedre pejling på, 
om der skal bevilges træning eller kom-
penserende hjælp. Man får fokus på, 
hvad der er vigtigt. 

NY BEVIDSTHED

Sygeplejerske Anne Ringkøbing var 
med som interview- og ressourceper-
son i testen af Fælles Sprog II i Odense 
Kommune. Også hun oplever, at det 
nye redskab har været med til at øge 
bevidstheden hos personalet om, 
hvordan man spørger. 

- Når man skal indsamle mange nye 
oplysninger, bliver man meget opmærk-
som på, hvordan man spørger. Man 

opdager, at det er meget let at komme 
til at stille ledende spørgsmål ud fra 
sin faglighed, og at man skal være op-
mærksom på, at være tro mod borger-
nes oplysninger, når man nedfælder 
dem. Man skal passe på skrive det 
ned, som borgeren faktisk siger, og ikke 
det som man selv synes, de skal sige, 
pointerer hun.

At træningen er kommet så meget 
i fokus, vil ikke være fremmed for de 
sygeplejersker, som er visitatorer, for 
de er vant til at vurdere tværfagligt, vur-
derer Anne Ringkjøbing.

- Men det vil være nyt for både 
visitatorer og det personale, der yder 
hjælpen i hjemmet, at dokumentere på 
det her område. Her skal helt sikkert 
noget ud dannelse til - både på bestiller- 
og ud førersiden, siger hun.

SPLITTET TIL ATOMER

Rent praktisk består Fælles Sprog af 
et sæt skemaer, som visitatorerne kan 
støtte sig til, når de er ude hos borger-
ne for at indsamle oplysninger. 

Hvordan oplysningerne siden bliver 
nedfældet og behandlet elektronisk er 
op til den enkelte kommune. De ele-
ktroniske journaler vil variere fra kom-
mune til kommune. Men en væsentlig ● ● ●
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Ydelser:
Det nye Fælles sprog består også af et katalog over indsatsom-
råder (tidligere kaldet ydelseskataloget). Mens det gamle 
katalog omfatter 14 ydelser, omfatter det nye to overordnede 
områder. De er defineret ved, hvad målet med indsatsen er:

Mål 1: at udvikle/fastholde funktioner og kompetencer.
Mål 2: at sikre/udføre opgaver. Disse to overordnede områder 
er opdelt i en længere række indsatser, som den enkelte 
kommune igen kan vælge at detaljere yderligere og tilpasse 
lokalt, så de passer til kommunens serviceniveau, arbejdstilret-
telæggelse osv. 
Eksempel på underopdeling: Punktet ”personlig hygiejne” 
under den første målsætning kan man for eksempel vælge at 
opdele i underpunkterne: bad, øvre toilette, nedre toilette,   
af- og påklædning og toiletbesøg. Ligesådan er det også 
oplagt at underopdele punktet ”fremme sundhed og forebygge 
sygdom”. Her kan for eksempel opdeles i ting som under-
søgelser, ernæring, fysisk aktivitet, social aktivitet og behan-
dling.

FÆLLES SPROG

Fælles sprog er et dokumentationsredskab, som personale i 
ældre- og handicapsektoren kan bruge, når de skal beskrive (el-
ler læse om) en borgers funktionsevne og de ydelser, som kom-
munerne leverer. 
Oplysningerne taster visitatorerne ind i det IT-system, som den 
enkelte kommune har valgt til at håndtere oplysningerne med. 
Medarbejdere med forskellig faglig baggrund (ergo- og fysiote-
rapeuter, sygeplejersker og SOSU-assistenter) bruger samme 
redskab med de samme begreber - deraf navnet Fælles sprog.   

Områderne er:
● Spise
● Drikke
● Bade
● Vaske sig
● Pleje kroppen
● Klæde sig af og på
● Toiletbesøg
● Færdes i egen bolig
● Sikre indkøb af hverdagens  
 varer
● Lave mad
● Gøre rent
● Vaske tøj

● Færdes udendørs
● Bruge kollektiv transport
● Flytte sig
● Forebygge forværring af   
 sygdom/tab af funktionsevne
● Sikre sammenhæng i hver-  
 dagens aktiviteter

Derudover tages der stilling 
til, om borgeren har mentale 
eller fysiske funktionsnedsæt-
telser, der giver begrænsninger 
i hverdagen.

Funktionsniveauer:
Med Fælles sprog II går men fra fire til fem funktionsniveauer.  
De fem niveauer gør det muligt at udveksle oplysninger med sa-
marbejdsparter, der bruger ICF. (F.eks. sygehusene i fremtiden.)

Den første version af Fælles sprog er indført i 92 procent af 
kommunerne

Funktionsvurdering:
Hvor man tidligere vurderede funktionen hos borgeren på otte 
overordnede områder, omfatter dokumentationen nu 17 aktiv-
iteter. Her har ICF (International Classifications of Functioning, 
Disability and Health) været en inspiration til den nye, mere 
specifikke opdeling.

pointe er, at oplysningerne skal kunne 
bruges af alle faggrupper, der arbejder i 
ældre- og handicapsektoren.

Det nye Fælles sprog er en del mere 
omfangsrigt og detaljeret end det 
gamle; det omfatter flere skemaer og 
rummer mere detaljerede oplysninger 
(se boks).

Ergoterapeut Ulla Gaarddal Mørk 
tager imod de mange skemaer med 
kyshånd.

- De er med til at systematisere data. 
Den faglige vurdering på aktiviteter er 
blevet meget mere detaljeret, og det 
er jo præcis den ergoterapeutiske vej; 
at analysere aktiviteter. Jeg kan jo som 
ergoterapeut splitte en aktivitet ad til 
atomer, som hun siger.

UD MED DET KLINISKE SPROG 

Dorte Blichfeld, ergoterapeut og team-
koordinator i Århus Kommune venter 
sig også meget af Fælles sprog II. 

Hun har været på KL-kursus i Fælles 
sprog II på Den Kommunale Højskole 
sammen med tre andre medarbejdere, 
og der er lavet en indstilling til ledelsen 

om at indføre det nye redskab. Indstill-
ingen vil blive sendt videre til politik-
erne.

- Vi er slet ikke i tvivl. De journaler, vi 
har i dag med udgangspunkt i Fælles 
sprog I, beskriver slet ikke borgerens 
problemer godt nok. Sproget er også 
alt for klinisk, mens det i den nye ver-
sion er mere dagligdags og letlæseligt, 
siger Dorte Blichfeld. 

En central gevinst ved Fælles sprog 
II er efter hendes mening, at det i langt 
højere grad end i dag lægger op til, at 
man sætter en træning i gang, før man 
bevilger en varig ydelse.

I Århus Kommunes afdeling for sund-
hed og omsorg har man også gennem-
ført en uddannelse af visitatorerne, der 
har lagt vægt på kommunikationen med 
borgerne. 

REFORM SIKRER UDBREDELSEN

Ingen kommuner har endnu indført 
Fælles sprog II, men det er blevet 
testet i Odense og Nakskov kommuner. 
Nakskov har allerede besluttet sig for 
at indføre det i løbet af næste år og er 

i fuld gang med blandt andet at for-
berede uddannelse og udarbejde nye 
kvalitetsstandarder. 

Projektleder i KL, Mette Vinther 
Poulsen, er dog ikke i tvivl om, at 
Fælles sprog II vil blive indført i alle 
kommuner. De kommende kommunefu-
sioner vil være den oplagte anledning. 

- Mit skøn er, at de store kommuner 
vil beslutte sig til at indføre det under 
alle omstændigheder. I de mindre kom-
muner vil beslutningen nok blive ud-
skudt på grund af de kommende kom-
munefusioner. 

Til gengæld vil alle kommuner - også 
de små - være nødt til at overveje 
deres elektroniske omsorgsjournaler, 
når de fusionerer. Når de under alle 
omstændigheder skal lave nye kval-
itetsstandarder og ydelseskataloger og 
indføre nye IT-systemer, vil det være 
oplagt at gå over til Fælles sprog II. På 
den måde vil strukturreformen sikre ud-
bredelsen. Hvis ikke der kom en reform, 
ville mange mindre kommuner nok ikke 
bruge ressourcer på det, vurderer Mette 
Vinther Poulsen.                               ●




