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1. Forord  

Når viden deles, kan alle arbejde ud fra samme forståelse af borgeren og vedkommendes oplevelse af situationen. 

Der er i denne udgave tilføjet en guide til, i hvilke fælles eller fagspecifikke borger/teamoverblik, man kan tilgå de enkelte skemaer.  

Hvert afsnit er opbygget ud fra FSIII modellen, dvs. at det overordnede afsnit har overskrift i forhold til hvor i FSIII processen der arbejdes, endvidere er 

der adskillelse mellem Sundhedslov og Servicelov, dette er ikke ændret fra tidligere udgaver.  

Afsnittet om FMK/medicin og dokumentation er i denne udgave taget ud og der henvises til ”Medicinsk Dokumentations- og 

Kommunikationspraksis” udgives i 2021. 

 

Dokumentations- og kommunikationspraksis skal danne grundlag for fælles og lokale arbejdsgange. 

Dokumentations og kommunikationspraksis er udarbejdet på tværs af alle områder i Æ&O, da journalen er en tværfaglig borgerjournal for 

medarbejdere i Brøndby kommunes Ældre & Omsorg.  

Den tværfaglige borgerjournal tager overordnet udgangspunkt i FSIII-metoden og har til formål at sikre genbrug af oplysninger og bidrage til 

sammenhæng, kvalitet og effektivisering i de indsatser, der er rettet mod borgeren. Dette sker på tværs af lovgivninger og understøtter 

patientsikkerheden. 

  

 Vi sikrer sammenhæng i indsatserne ved, at vi alle arbejder i samme retning – det kan vi, fordi vi har adgang til hinandens dokumentation  

 Vi sikrer kvalitet i indsatserne ved at have adgang til hinandens faglige viden om borgeren  

 Vi sikrer effektivitet ved at dele og genbruge hinandens viden og dokumentation  

 

Borgerjournalen skal af hensyn til patientsikkerheden danne grundlag for information og behandling af borger, dokumentere den udførte 

behandling, fungere som det nødvendige interne kommunikationsmiddel mellem de medarbejdere, der deltager i behandling af borger, sikre 

kontinuitet i behandlingen samt danne grundlag for tilsyn.  

Udgangspunktet for opbygningen følger overordnet FSIII metoden og hvor det tilgås i Nexus i diverse Borgeroverblik 

 

Dokumentations- og kommunikationspraksis er opbygget som et opslagsværk, som beskriver hvilke skemaer og processer, man kan/skal 

forholde sig til, afhængigt af hvor man er ansat og hvilken uddannelse og hvilken funktion man har.   
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2. Dokumentationsetik i journalen  
 

Da en Borgerjournal anvendes af flere forskellige medarbejdere og er et fælles redskab til gavn for borgeren, er det vigtigt, at der 

skrives i et fælles sprog og med en fælles målsætning om at sætte borgeren i centrum.  

Herunder er listet retningslinjer om god praksis for dokumentation i borgerjournalen.  

 

 Borger skal som udgangspunkt kunne genkende sig selv i journalen, hvilket betyder, at skulle en 

borger/værge/partsrepræsentant bede om aktindsigt, så skal denne borger kunne læse om sit forløb og kunne genkende 

forløbet.   

 Det er vigtigt, at der som udgangspunkt altid skrives i en ordentlig tone, med faglige og saglige begreber og i et forståeligt sprog 

for alle.  

 Der skal skrives på dansk og latinske fagudtryk kan inddrages, ordvalg skal være i respekt for den borger dokumentationen 

omhandler.  

 Dokumentationen skal baseres på fakta, dvs. at der underbygges med kilder på udtalelser i journalen, fx at en diagnose 

underbygges af en lægelig udtalelse med dato for udtalelsen.  

 En journal skal ikke indeholde tolkninger eller spekulationer, med mindre der er en plan for udredning af disse spekulationer og 

skal være i overensstemmelse med og inddragelse af borgeren eller dennes værge/pårørende. 

 Oplysninger skal have relevans for borgers sagsbehandling og tilgangen til borgeren.  

 Ved anvendelse af forkortelser, skal disse være kendte faglige forkortelser og/eller kendte i organisationen.  

 Borgers politiske overbevisning, tidligere domme og andet privat (fx seksuel observans) hører ikke til i omsorgsjournalen. 
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3. Dokumentation på tværs af lovgivning 
 

Følgende afsnit beskriver den dokumentation i NEXUS som går på tværs af sundhedsloven og serviceloven og dermed på tværs af faggrupper. 

Afsnittet beskriver de to første faser i FSIII: 1. Sagsåbning og 2. Sagsoplysning. 

 

3.1 Sagsåbning 
 

Skema/dokument
ation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   
Dokumentationspraksis 

Tilgås/oprettes i 
overblik 

Ansvarlig  

Henvendelses-
skema 
(findes også som 
fagspecifikke) 

 
 
 

Ved modtagelse af henvendelse vedr. 
borgers behov for fx sygepleje, træning, 
hjælpemidler eller personlig/praktisk 
bistand.  
Ved henvendelse fra pårørende samt div. 
Samarbejdspartnere.  

Henvendelse kan komme fra fx borger 
selv, pårørende, forvaltning, hospital, 
læge osv. og ved en modtaget 
genoptræningsplan.  

Her dokumenteres henvendelsen og 
udfaldet af den pågældende henvendelse. 

Det dokumenteres i ”Udfald af henvendelse”, 
om der er tale om: 
- ”Råd og vejledning” – Sag lukkes  
- ”Sagsåbning” – Udløser besøg/handling  
- ”Akut sagsåbning” – Udløser besøg/ 

handling 
- ”Afvisning” 

Akut-teamet 

Opret ny borger - til ude 

Træningscenter 
Visitation 

Kontinenskonsulenter  

Tilstandsoverblikket på 
en kendt tilstand 

Visitatoroverblik  
 
 
 

Visitator  
Sagsbehandlende 
ergoterapeuter 
  
Visitator træning 
Kontinenskon-
sulenter og KOL 
sygeplejersker  
 
Akutteamet 
 
Sygeplejersker (ude) 
Demenskon-sulenter 
(ude)  
Ledere & adm. 
Personale (ude) 

Samtykke 
person-

Informeret Samtykke 

SKAL oprettes ved alle borgere der 
journalføres i Nexus.  

Borger skal være informeret om deling af 
helbredsoplysninger og evt. FMK 
 

Opret ny borger – til ude 

Ny i plejebolig  

Midlertidige Pladser 

Visitator 
Sagsbehandlende 
ergoterapeuter 
Udskrivnings-
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Skema/dokument
ation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   
Dokumentationspraksis 

Tilgås/oprettes i 
overblik 

Ansvarlig  

oplysninger 
(ÆO) 

 

Generelt samtykke til indhentning og 
videregivelse af personoplysninger fra 
journal. 
Skal revideres ved indflytning i 
plejebolig, indlæggelse på midlertidige 
pladser, ved opstart af nyt 
genoptræningsforløb, ved nye 
samarbejdspartnere fx ny læge eller 
anden speciallæge.  

Borger skal altid habilitets vurderes med 
løbende opfølgning  
Der tages stilling til borgers evne til at 
kunne forstå et informeret samtykke. 
Vurderes borger til at være delvis eller ikke 
habil, skal det dokumenteres hvem der 
varetager borgers helbredsmæssige 
interesser og hvilke aftaler der er indgået 
med denne/disse personer 
 
Se instruks vedr. samtykke  

Akut-team  

Visitation til Servicelov 

(inde) 

Særlige 

opmærksomheder  

Diverse borgeroverblik 

koordinator  
 
Akut-temaet 
 
Træningsterapeuter 
Kontinenskonsu-
lenter 

Specialister 
 
Sygeplejerske/ SSA 
 

Organisations-
tilknytning  

Ved Organisationstilknytning 
fremkommer informationer om borgeren 
i diverse bruger Overblik (fx dagligt, 
triage, medicin & korrespondance 
overblik) 

Organisationer der leverer indsatser fx 
udfører pleje og praktisk bistand, 
sygepleje, træning eller har anden behov 
for at kunne få adgang til 
dokumentationen hos borgeren, skal 
tilknyttes som organisation. 

Disse tilknytninger bruges til 
synliggørelse i organisationen.  

Oprettes når borger tilknyttes den 
pågældende gruppe/team /afdeling og 
relevante vagtlag  

Tilknytning ophøres ved indlæggelse på 
midlertidige pladser, mors, afslutning af 
forløb eller fraflytning 
(undtaget DFS+ borgere der er på ophold på 
Midlertidige Pladser)  

 

Kontakter og Pårørende  

Midlertidige Pladser  

Opret ny borger – til ude 

Ny i plejebolig  

Akut-teamet  

Træningscenter Visitation 

Kontinenskonsulenter  

div. specialist overblik 

Visitator  
Udskrivningskoordin
ator  
Adm.medarbejder 
(boliganvisning) 
 

Akut-teamet 

Visitator-træning 
Specialister  

Sygeplejerske/ SSA 
(ude og inde) 
Områdeassistent 
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Skema/dokument
ation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   
Dokumentationspraksis 

Tilgås/oprettes i 
overblik 

Ansvarlig  

Eksterne 
kontakter/ 
SOR kontakter 

Når der er givet samtykke til udveksling 
af personoplysninger og borger følges 
hos: 

 Praktiserende læger  
 Speciallæger 
 Ambulatorier  
 Apotek  
 Andre behandlere med 

ydernummer, fx fodterapeut, 
kiropraktor eller privat 
fysioterapeut med ydernummer 

Den praktiserende læge indlæses som 
udgangspunkt automatisk, men kan manuelt 
indhentes.  

Ved medicinhåndtering skal udvalgt apotek 
fremsøges og oprettes. 

Har borger forløb hos andre fx ambulatorie, 
fodterapeut, speciallæge osv. skal disse 
fremsøges og oprettes.  

Det er muligt at skrive korrespondance via 
Medcom med de relevante 
samarbejdspartnere (se instruks)  

Kontakter og Pårørende  

Opret ny borger – til ude 

Ny i plejebolig  

 

Vises i: 

Borgerbanneret  

På mobilen 

Sygeplejerske/ SSA 
(ude og inde) 

Træningsterapeuter 

 

Servicepakke  
KUN for  

Ældrecentrene 

Aftale om serviceniveau vedr. kost, 
rengøring og linned   

Oprettes ved indflytning i plejebolig  

Fornys ved ændringer i aftalen 

Ny i Plejebolig  

Særlige opmærksomheder 
- 
Administrationsblankette
r 

Sygeplejerske /SSA 
(inde) 

Administration (ved 
ændringer i aftalen)  
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3.2 Sagsoplysning   
 

Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

Sags-
oplysninger 
fra Nexus 

Ved indhentning af informationer om 

borger i forbindelse med 

sagsoplysning/udredning inddrages data 

fra andre dele af Nexus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data indhentes eller dokumenteres i:  

- Generelle oplysninger:  

Deles med alle på tværs af funktioner og 

lovgivning 

- Helbredstilstande:  

- Funktionsevnetilstande  

 

Ved indhentning og opdatering af 

informationer i journalen, kan der også 

være behov for at opdatere Helbreds- og 

Funktionsevne-tilstande hvor det vurderes 

relevant 

 

- Generelle oplysninger 

- Sygeplejefaglig 

Udredning og Overblik 

- Midlertidige Pladser  

- Ny borger i Plejebolig  

- Akut-team  

- Vises på mobilen  

- Tilstande tilgås via: 

Tilstandsoverblikket/

Hjulet  

- Træning 

borgeroverblik 

Alle faggrupper 

 

Generelle 
oplysninger  

 

Oplysninger af generel værdi – på tværs 

af lovgivninger, funktioner og fag. 

Det drejer sig bl.a. om oplysninger, som 

ikke umiddelbart er dækket af den 

klassificerede dokumentation, men som 

har værdi ift. den samlede vurdering af 

sagen. 

Når viden deles i Generelle oplysninger, 
kan alle arbejde ud fra samme forståelse 
af borgeren og vedkommendes oplevelse 
af situationen. 

Startes op ved nyt borgerforløb, både ved 
behov for hjælp via SEL og SUL, opdateres 
løbende og ved ændringer.  

Viden i de generelle oplysninger er opdelt 
således:  
 Mestring  

 Motivation 

 Ressourcer  

 Roller 

 Vaner  

 Netværk 

 Helbredsoplysninger (uddybes under 

sygeplejefaglig udredning) 

 Uddannelse og job 

Sygeplejefaglig 

Udredning og Overblik 

 

Midlertidige Pladser  

 

Akut-team 

 

Ny borger i Plejebolig 

 

Vises på mobilen  

 

Dokumentation 

 

Alle  
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Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

HUSK at opdatere løbende, ved 

afslutning af forløb og ved overlevering 

af borgere mellem enheder.   

 Livshistorie 

 Fritidsinteresser  

 Bolig  

 Hjælpemidler (ikke bevilgede 

hjælpemidler) 

 

Hvert felt i Generelle oplysninger uddybes 

og beskrives nærmere i bilag. 

 

Træning 

borgeroverblik 

 

 

 

3.3 Særlige Opmærksomheder 
 

Skema/dokument
ation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   
Dokumentationspraksis 

Tilgås/oprettes i 
overblik 

Ansvarlig  

Allergi  Hvis det oplyses, at der er kendte 
allergier, fx plaster, græs, skaldyr, nødder 
osv.  

Beskriv hvad borger ikke tåler og hvordan 
borger reagerer. 
 
 
 
 
 
 
  

Særlige 
opmærksomheder  

Midlertidige Pladser 

Udfyldt skema vises: 

 I borgerbanneret 
 På mobilen under    ! 

Sygeplejerske/ 
SSA/SSH  

Diætist 

Evt. andre 
faggrupper  

Cave  Skal beskrives ved alle borgere, der får 

hjælp til medicinhåndtering af enhver 

art, uagtet om der er cave eller ej. 

Har borger nogen form for overfølsomhed 

overfor medicinske præparater 

Særlige 
opmærksomheder  

Opret Ny Borger – til ude  

Sygeplejerske/ 
SSA  
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Skema/dokument
ation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   
Dokumentationspraksis 

Tilgås/oprettes i 
overblik 

Ansvarlig  

Det skal være tydeligt, om der er 
medicin, borgeren ikke kan tåle fx, 
morfin, penicillin, NSAID osv.  
 
 

Det skal fremgå, hvilken reaktion der 

forekommer.  

Oplysningerne søges hos borger selv og via 

egen læge  

Ved ingen kendte, skal dette beskrives fx 

som ”Ingen kendte jvf. Egen læge”  

Se instruks for Medicinhåndtering 

Ny borger i Plejebolig 

Midlertidige Pladser 

Akut-teamet 

Når skemaet er 
udfyldt/aktiveret vises 
det: 

 I borgerbanneret 
 På mobilen under    ! 
 Aktuel medicin 

 

Fravalg af 
genoplivnings-
forsøg  

Skema Aktiveres ved Fravalg 

Beslutning tages i samarbejde med 
behandlingsansvarlig læge. 
Der skal tages stilling til, at der ikke skal 
forsøges genoplivning i tilfælde af 
hjertestop 

Det er altid en lægelig vurdering af 
borgerens habilitetsevne og 
kvalificering af borgers beslutning i den 
pågældende situation fravalg af 
genoplivningsforsøg 

Det dokumenteres, om der er tale om en 
lægefaglig beslutning eller om der er tale om 
patientfravalg. Ved lægefaglig fravalg skal det 
fremgå skriftligt, fx kopi af korrespondance 
eller fx ”Ingen lægelig indikation for 
genoplivningsforsøg ved hjertestop” 
 
Ved patientfravalg kan der fx skrives: 
”Patienten er habil og ønsker ikke 
genoplivningsforsøg ved hjertestop, egen læge 
er indforstået med denne beslutning” 

Se endvidere lokal instruks  

Særlige 
opmærksomheder  

Midlertidige Pladser 

Ved aktivering af skemaet 
bliver Fravalgt synligt i 
borgerbanneret 

Vises på mobilen under    ! 

 

Sygeplejerske og 
SSA  

Akut-teamet 
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Skema/dokument
ation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   
Dokumentationspraksis 

Tilgås/oprettes i 
overblik 

Ansvarlig  

Fravalg og 
afbrydelse af 
livsforlæng-
ende 
behandling  

Aktiveres ved Fravalg og Afbrydelse af 
Livsforlængende behandling 

”En behandling hvor der ikke længere er 
udsigt til helbredelse, bedring eller 
lindring”, fx respirator, parenteral 
og/eller sondeernæring samt væske 
tilførelse 

 
 

Det skal dokumenteres, at der er tale om 
borgers egen beslutning eller om der er tale 
om en lægefaglig beslutning og baggrunden 
for beslutningen. 

Der kan fx skrives under ”Beslutning om 
fravalg og afbrydelse af livsforlængende 
behandling”:  

”Efter aftale med egen læge (se 
korrespondance d. xx.xx), er det besluttet at 
der ikke længere gives livsforlængende 
behandling, da borger vurderes at være 
uafvendeligt døende” 
 
Skemaet skal aktiveres, når et ”Fravalg og 
afbrydelse af livsforlængende behandling” 
finder sted.  

Fremtidige ønsker om livets afslutning 
dokumenteres i Livshistorie i Generelle 
oplysninger 

Særlige 
opmærksomheder  

Midlertidige Pladser 

Vises på mobilen under 
skemaer 

 

Sygeplejerske og 
SSA 

Akut-teamet  

Smittefare  Anvendes når en borger er kendt med 
og/eller er aktivt i risiko for at smitte 
med bakteriel/viral sygdom   

Uddybes med hvilken smitte der er tale om og 
om der er tale om aktuelt smitterisiko  

Ved aktivt smitterisiko aktiveres dette i 
borgerbanneret  

Særlige 
opmærksomheder  

Midlertidige Pladser 

Udfyldt skema vises: 

 I borgerbanneret 
 På mobilen under    ! 

 

Visitatorer, 
Udskrivnings-
koordinator 

Sygeplejerske og 
SSA 
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Skema/dokument
ation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   
Dokumentationspraksis 

Tilgås/oprettes i 
overblik 

Ansvarlig  

Adgangsfor-
hold til hjem-
met  
omhandler borgere i 
eget hjem (ude)  

Når borger i eget hjem har nødkald 
og/eller der er elektronisk nøgle til 
boligen som administreres af 
hjemmepleje/ hjemmesygepleje  

Aftale vedr. elektronisk nøgle beskrives og 
registreres  

Nødkaldsnummer registreres  

Særlige 
Opmærksomheder 

Vises:  

 I Borgerbanneret 
 På mobilen  

Hjemmesyge-
plejen  
Områdeassistent 

Hjælpemiddel-
depotet 

Værgemål  Har borger værge, skal dette registreres 

 

 

Ved modtagelse af en 
værgemålsbeskikkelse skal denne 
gemmes  

Ved tildeling af værgemål aktiveres skemaet 
og skal uddybes under hvilken § værgemålet 
gælder 

Her registreres endvidere, hvem der er Værge 

 
Scannes og gemmes i Nexus  

Særlige 
opmærksomheder  

Vises i borgerbanneret 

 

Dokumenter og breve 

Visitatorer, 
Udskrivnings-
koordinator   

Demenskonsulent 
Sygeplejerske og 
SSA  
 

Terminal 
erklæring  

Når der foreligger en lægefaglig 
vurdering og borger vurderes at være 
uafvendeligt døende med en forkortet 
levetid  

Udfyldes på baggrund af lægens 
korrespondance 

Særlige 
opmærksomheder 

Vises på mobilen  

Udskrivnings-
koordinator, 
Administrativ 
medarbejder 
(visitationen) 

Sygeplejerske og 
SSA  
 

Magt-
anvendelses-
skemaer  
 

Når der skal ansøges om eller registreres, 
at der har fundet magtanvendelse sted  

Skal udfyldes jvf. Instruks om 
magtanvendelse  

Særlige 
opmærksomheder 

Vises på mobilen  

Demenskonsulent 
Sygeplejerske 
/SSA/SSH 
Afdelingsledere 
på ÆC 
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Skema/dokument
ation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   
Dokumentationspraksis 

Tilgås/oprettes i 
overblik 

Ansvarlig  

Der er forskellige skemaer afhængigt af 
problemstillingen og hvad der søges om, 
derfor skal instruks følges. 

Gruppeledere i HP 
Akut-team 

Særlige 
skemaer til 
øvrig doku-
mentation  

 

 

Der er specifikke skemaer til diverse 
opgaver og referater:  

Findes i diverse borgeroverblik   

For hver faggruppe findes særlige skemaer 

Eksempler på skemaer: 

- Morsskema – ”Særlige opmærksomheder” 
- Referat af pårørendesamtaler – 

”Sygeplejefaglig overblik og udredning” 

- Referat af opsøgende/opfølgende 
hjemmebesøg med egen læge - 
”Sygeplejefaglig overblik og udredning” 

- Indflytning i plejebolig – ”Ny borger i 
plejebolig” 

- Forløb midlertidige plader – ”Midlertidige 
Pladser” 
 

Listen er ikke udtømmende og vil blive 
udbygget løbende 

 

Vises i diverse Daglige 

overblik ved aktivering 

eller ændringer af skema 

Åbnes i fagrelevante 
Borgeroverblik 

Alle  

Sagsnotat  Anvendes til beskrivelse af borgers 
forløb, løbende sagsbehandling og aftaler 

Når det ikke omhandler en specifik 
tilstand  

Samling/beskrivelse af særlige forløb og 
referater af samtaler  
Må ikke anvendes som journalnotat – dvs. 
tilstandsbeskrivelser, observationer og andet 
tilstandsrettet dokumentation 

Oprettes i  

Diverse fagoverblik 

Tilstandsoverblikket – 
Årsager  
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3.4 Tilstandsoverblikket 
 
Et Tilstandsoverblik indeholder de aktiviteter, der er relateret til en given tilstand samt dens indsatser og giver et overblik på FS3 metoden på tilstanden. 
 
Tilstandsoverblikket tilgås via: 

- Tilstandshjulet i borgerbanneret  

- Sygeplejefaglig udredning/overblik  

- Samt andre borgeroverblik med Tilstandshjulet præsenteret 

 
Følgende kan oprettes og rettes i Tilstandsoverblikket:  
 

 Tilstand med præcisering: nuværende og forventet vurdering/niveau, fagligt notat samt 

borgers egen vurdering 

 Årsager til tilstand  

 Udredning af tilstand 

 Indsatser, relateret til tilstand 

 Indsatsmål  

 Handlingsanvisningerne samt døgnrytmeplan 

 Observationer relateret til tilstand 

 Målinger der er relateret til tilstand eller indsats 

 Opgaver til opfølgning oprettet fra enten tilstand eller indsatser 

 

  

Det er vigtigt at al dokumentation og alle indsatser relateres til en tilstand, så det fremgår af tilstandsoverblikket! Dette sikrer et helhedssyn- og overblik over 

borgers aktuelle situation. 
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4. Dokumentation i sundhedsloven (herunder sygeplejefaglig dokumentation) 
 

 

Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

 
Sygeplejefaglig 
udredning 
(Myndighed 
/SUL) 
 
Jvf. ”Vejledning til 
sygeplejefaglige 
optegnelser” og 
”sundhedsloven”, 
hvor der stilles krav 
om stillingstagen til 
alle 12 punkter 
vedr. borgers 
sygeplejefaglige 
problemstillinger 

 
 
 
 
 
 

 
Skal altid foretages hos: 
alle borgere der modtager sygepleje 

- Ved 1. gangs besøg 
- Indflytning i plejebolig 
- Indflytning på midlertidige 

pladser, 
- Udskrivelse fra hospital  

Opdateres  
- Ved ændringer i borgers 

helheldssituation  
- Lægebesøg 
- Udskrivelse fra hospital  
- Ved ingen væsentlige ændringer 

opdateres 1 x årligt 
 
Undtagelse:  
Ved enkeltstående kortvarige 
sygeplejeindsatser med kendt slutdato – skal 
der ikke gennemføres sygeplejefaglig 
udredning – Her oprettes enkeltstående 
Aktuel Tilstand.  

 
 

 
Der skal tages stilling til alle 12 
problemområder (se bilag) og gemmes som 
beskrevet nedenfor:  
 
Aktuelle helbredstilstande gemmes som 
Aktive, indsats og handlings-anvisning skal 
oprettes samt evt. indsatsmål. 
 
Potentielle helbredstilstande – Fagligt notat 
udfyldes og tilstand gemmes som Potentielt  
 
Ikke relevant Områder/helbredstilstande der 
ikke er relevante – gemmes som ikke relevant  
 
 
 
Uddybes yderligere i næste afsnit  
 
 
 
 
 

 
Tilstandsoverblikket/ 

Hjulet 

 

Sygeplejefaglig overblik 

og udredning 

 

Diverse overblik 

 
Sygeplejerske  
Ved nye borgere i 
Hjemmesyge-
plejen, Plejebolig 
og Midlertidige 
pladser 
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Sygeplejefaglige specialister i 
kontakt til borgere 
Relevante oplysninger om borgers 
helbredsmæssige problemstillinger 
dokumenteres.     

 
Relevante tilstande udfyldes som beskrevet 
ovenfor, primært med udfyldelse af Fagligt 
notat  
 

  
Udskrivnings-
koordinator, KOL - 
sygeplejerske & 
kontinens-
sygeplejerske 

 
4.1 Helbredstilstande 

 

Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

Helbreds-
oplysninger 

Generelle 
Oplysninger  

”Helbredsoplysninger”  

Skal udfyldes hos alle borgere der 
modtager hjælp jf. sundhedsloven. 

Evaluér mindst 1 x årligt eller ved 
ændringer  

 

 

 

 

 

I Generelle oplysninger  
- Kort anamnese – hvad er borgers aktuelle 

helbreds- og sundheds-situation. 
- Aktuelle og tidligere sygdomme og 

handicap der har betydning for borgerens 
situation.  

- Behandlingsindikationer og 
behandlingsansvarlig læge/ambulatorie 

ift. en konkret sygdom skal dokumenteres. 
- Vaccinationer kan føres ind her  

-  
Skrives i kronologisk rækkefølge, nyeste 
øverst fx:  
2018, dec. Diabetes type 2, følges af Egen 
læge  
2015, konstateret KOL, følges på 
lungemedicinsk amb., Hvidovre Hosp. 2012, 
nov. Hoftebrud (egen læge)  
 

Sygeplejefaglig Udredning 

og Overblik 

 

Midlertidige Pladser  

 

Akut-team  

 

Ny borger i Plejebolig 

Udskrivningskoordinator-

overblik 

 

Vises på mobilen 

Sygeplejersker og 
SSA 
Udskrivnings-
koordinator 
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Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

     

Aktuel 
Tilstand  

 

Borger har et konkret problem og der er 
behov for sygeplejefaglige indsatser 
Tilstanden gemmes som Aktuel 
 

SKAL udfyldes:   
 Nuværende vurdering 
 Fagligt notat (Vises i diverse overblik + 

MILR) 
 Forventet vurdering af tilstand 
 SKAL evalueres på en Opgave  
  

  

”Nuværende 
Vurdering” 

 

 

 

 

 
 

Skal Vurderes og Udfyldes 

 

Beskriv den nuværende vurdering af 
borgers aktuelle tilstand 

Eksempel:  

- Kort og konkret beskrivelse af aktuel 
tilstand (fx sårets placering og størrelse)  

- Kendetegn/symptomer (fx åndenød)  
- Konklusion af målinger/ undersøgelser (fx 

BMI 17 = undervægtig)  
- Borgerens udsagn (fx smerte over 

brystkassen) 
- Reaktioner/adfærd (fx vrede, sorg)  

 
Tilstandsoverblikket/ 

hjulet 

 

Sygeplejefaglig overblik 

og udredning 

Sygeplejerske/ 
SSA/Terapeuter/ 
specialister 

 

”Forventet 
vurdering” af 
Tilstand 

Skal Vurderes og Udfyldes  Beskrives fx med et af følgende udsagn: 
- Forsvinder  

- Mindskes  

- Forbliver uændret 

Opfølgningen baseres på den forventede 

vurdering  

 
Tilstandsoverblikket/ 

hjulet 

 

Sygeplejefaglig overblik 

og udredning 

Sygeplejerske/ 
SSA/Terapeuter/ 
specialister 
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Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

Fagligt notat  Uddybende beskrivelse af tilstand samt 
status eller opsamling på ændringer i den 
aktuelle tilstand  

 
 
OBS 
Det Faglige Notat skal altid være 
opdateret, da det overføres til 
indlæggelsesrapporten 

Borgers aktuelle tilstand uddybes og 
beskrives, samt status for opfølgning  

Kan fx indeholde årsagen til en borgers 
tilstand 

OBS  
Flere problemer kan beskrives i samme 
tilstand.  
Her beskrives de aktuelle problemstillinger 
først og potentielle beskrives efterfølgende 

Eksempel:  

”Andre problemer med hud og slimhinder” 
beskrives både en aktuel problemstilling 
med svamp som borger skal hjælpes med og 
en kendt med hudkløe, et problem borger 
selv håndterer 

 
Tilstandsoverblikket/ 

Hjulet 

 

Sygeplejefaglig overblik 

og udredning 

Diverse overblik 

Sygeplejerske/ 
SSA/Terapeuter/ 
specialister 

Potentiel 
tilstand 

 

Borger har en kendt problematik, men 
der er ikke et konkret behov for hjælp 
fra sygeplejen eller varetages af anden 
person enten borger selv eller pårørende  
 

SKAL udfyldes:   
 Fagligt notat (Vises i diverse overblik) 

Her uddybes den potentielle 
problemstilling 

 
Kræver ikke opfølgning på Opgave 

 

  

Fagligt notat   Udfyldes med beskrivelse af borgers 
potentielle tilstand dvs. borger har en 
problemstilling der ikke håndteres af 
sygeplejen 

En uddybning af en borgers tilstand 
Kan indeholde årsagen til en borgers tilstand  
Evt. nævn hvem der evt. håndterer problemet 

 
- Tilstandsoverblikket/ 

hjulet 
- Sygeplejefaglig 

overblik og udredning 
- Diverse overblik 

Sygeplejerske/ 
SSA 
Specialister 
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Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

Ikke 
Relevant/ 
ikke aktuel 
tilstand  

De tilstande som borger ikke har nogle 
problemer med aktuelt eller potentielt.  

Udfyldes ikke, men skal gemmes som ”Ikke 
Relevant” så det fremgår at der er taget 
stilling til det 

Det er muligt at vælge flere tilstande og 
udfylde disse samlet som ”Ikke relevant” 

 Sygeplejerske/ 
SSA/Specialister 
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4.2 Planlægning af Opfølgning - Afgørelse/Bestilling (FSIII)  
 

 

  

Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

Opfølgning 
på tilstande/ 
Indsatser 
 

Alle Aktuelle Tilstande SKAL have en 
opfølgnings/evaluerings-dato  

Dette gøres på en Opgave  

 

Opgave: ”Opfølgning på forventede 
tilstande/indsatser”  oprettes på Tilstand eller 
Indsatser  

- Tilstandsoverblikket/
Hjulet  

- Sygeplejefaglig 
overblik og udredning  

- Diverse leverandør 
overblik  

- Borgers opgaver  
- Vises i diverse daglige 

overblik  

Sygeplejerske/ SSA 
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4.3 Sundhedsfaglig dokumentation - Sagsoplysning (fortsat) 

 
Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig 

Årsager  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er del af sagsåbningen, men kan i høj 
grad anvendes som en del af 
Sagsoplysningerne. 

En årsag KAN være med til at skabe 
sammenhæng i et borgerforløb, det er 
ikke obligatorisk   

Diagnoser 

 
 

Tilstande (Årsagstilstand) 

 

 

Årsagsbemærkninger 

Anvendes til at synliggøre sammenhængen 
mellem fx helbredstilstande, diagnoser og 
funktionsevner  

 

 

Kun kroniske diagnoser der er lægeligt stillet, 
diagnosekode skal anvendes. 
Kilde skal dokumenteres i ”Noter vedr. 
diagnosen” 

Der kan skabes relation til en anden Tilstand 
som baggrund for/årsagen til en Tilstand (både 
Helbreds- og Funktionsevnetilstande) 
fx Den potentielle tilstand kan være årsag til den 
aktuelle tilstand 

Kan udfyldes med fritekst  

Tilstandsoverblikket  

Specifikke borgeroverblik 
rettet mod faggrupper  

 

Sygeplejerske/ SSA 

Demenskonsulenter  

KOL-sygeplejerske 
 
 

 

Udredning  

 

Anvendes ved en tilstand som giver 
anledning til udredning  

Når der er behov for screening ved fx 
mistanke om forværring af tilstand    

Relevant skema vælges. 

Skal relateres til en eller flere tilstande 

Her findes udredning på fx sår-demens-
ernæring-tryksårskategori/Bradenscore og 
diabetes  

Tilstandsoverblikket Sygeplejerske/SSA 
og specialister 



22 

 

 
4.4 Afgørelse/bestilling (FSIII)  

 

 

Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

Samlet faglig 
vurdering 

 

 

Udskrivelse til/fra Midlertidige 
pladser: 
Behov for ophold på Midlertidig Plads 
Status og udskrivelse til/fra midlertidige 
pladser  

Kan anvendes som konklusion og aftaler 
efter 1. gangsbesøg i sygeplejen  
Samt ved afgørelse på 
Nødkaldsbevilling/opfølgning 
 

 
Udfyldes ved statusvurderinger og inden 
overdragelser mellem hjemmepleje og 
Flex/rehab  

 
Myndighedens skriftlige afgørelse for 
bevillings-grundlag og hvilke indsatser der 
tilbydes 
 

Tilstandsoverblikket/Hjul
et 

Midlertidige Pladser 

Vises på Mobilen 

Udskrivnings-
koordinator 

Sygeplejerske  
 

 

Indsatser 
bestilles 
(sygepleje) 

 

 
Delegerede 
indsatser  

Når en eller flere helbredstilstande 
udløser en sygeplejefaglig Indsats.  
Der kan også være flere indsatser på én 
tilstand  
 
Beskrivelsesfelt på bestillingsskemaet 
 
 
Delegerede indsatser, er indsatser der 
udføres efter oplæring  

Indsatser vælges i Indsatskataloget i 
tilknytning til borgers Helbredstilstand  
Bestilles med ikrafttrædelsesdato og frekvens  
 
 
Beskrivelse af indsatsen – vises i mouseover 
på indsatsen i kalenderen 
 
HP Sygeplejen sender opgave til visitator. 
Visitationen bevilger/bestiller særlige 
indsatser på plejen (medicingivning  & af-/på-
tagning af kompressionsstrømper)  
 
På ÆC delegeres indsatser til medarbejdere 
efter oplæring (der oprettes ikke særlige 
indsatser her)  

Oprettes via 
Tilstandsover-
blikket/Hjulet 

Diverse Borgeroverblik 
vises indsatserne i 
mapper  
 

 

Sygeplejerske og 
SSA, og 
specialister  
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4.5 Planlægning (FSIII) 
 

Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

Handlings-
anvisning  

 

Handlingsanvisninger (SUL)  

Når udførelsen af indsatsen skal 
beskrives 

 

 
Handlingsanvisningen udspecificerer 
hvilke handlinger der er aftalt til at løse 
den konkrete tilstand  
 
 
 
 
 
 
 
 

.Handlingsanvisning  

Til fritekst 
Blank handlingsanvisning der anvendes 
når ingen af de ovenfor beskrevet passer 
til indsatsten. 

 
 
Ved delegering af indsatser  
Se nedenfor/næste side 

  
Handlingsanvisningen er en vejledning i 
forhold til den specifikke indsats.  
 
Find Relevant skema vælges 
Ex. Diabetes, Kompressionsbehandling, 
sårplejeplan, kontinens anvisning osv. 
 
 
Aftaler med borger, træningsplan, 
behandlingsaftaler med læge og opgaver der 
er i forhold til den pågældende indsats.  
 
Obs at der i handlingsanvisningen er 
specificeret hvor ofte målinger skal udføres, 
hvor ofte egen læge skal orienteres, og i 
hvilke tilfælde skal egen læge orienteres. 
(inden for hvilken ramme må et BT, BS, Tp, 
puls, VAS score ligge, osv.) 
 
OBS at Handlingsanvisningen er relateret til 
relevante indsatser  
 
 
Handlingsanvisningen skal være en 
vejledning i forhold til den specifikke indsats. 
(Som beskrevet ovenfor) 
 
 
 
 
 

Oprettes i 
Tilstandsoverblikket/Hjul
et  

Vises på mobilen  
- skemaer  
- på kørelisten (besøget)  

 

 

 

 

 

 

Oprettes i 
Tilstandsoverblikket/Hjul
et  

Vises på mobilen:  

- skemaer  
- på kørelisten 

(besøget, se lille boks i 
øverste højre hjørne) 

Sygeplejerske/ 
SSA  

Trænings-
terapeuter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygeplejerske/ 
SSA 
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Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

Delegering af opgaver til sosu-
personale beskrives i 
”.Handlingsanvisning” 

Plan for den indsats, der er delegeret 
beskrives  

Eksempel:  

Kompressionsstrømper 

Hvordan inhalationsmasken håndteres 

1 brev Movicol må gives, hvis der ikke har 
været aff. i x antal dage. 
 
Borger er i Maravan behandling – hvad skal 
plejen observere  

Sygeplejerske  

Indsatsmål 

 

Hvis der er et delmål til en forventet 
tilstand  

Eksempel:  
Borger oplæres til at udføre selv 

Ødemer i UE skal reduceres til … inden 
borger kan få opmåling til 
kompressionsstrømper 

 
Vælg relevant skema eller vælg 
”.Indsatsmål” 
Relateres til relevante Indsatser og vil kunne 
ses på mobilen under indsatsen 
 

Oprettes i Tilstandsover-
blikket/Hjulet  

Vises på mobilen:  

- skemaer  
- på kørelisten 

(besøget, se lille boks i 
øverste højre hjørne) 

Sygeplejerske/ 
SSA og terapeuter 

Trænings- 
terapeuter 
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Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

Målinger Fx specifikke Målinger, som efter aftale 
med egen læge skal måles af personale 

 

Er målingen ordineret/delegeret af egen 
læge, skal der indhentes information 
om: 
Max. og min. for målingen, og plan når 
målingen falder uden for rammen 

Ikke alle målinger oprettes på baggrund 
af en delegation/ordination fx 
Rejse/sætte sig, Blodsukker, BMI, 
Afføringsmønster og Vægt 

 

Delegerede/ordinerede målinger relateres til 
relevant tilstand og kan relateres til indsats, 
og derved kan målingen dokumenteres 
direkte fra besøget på mobilen 

Måleinstruks anvendes efter lægens 
anvisninger når målingen er 
ordineret/delegeret  
 
 

Kan oprettes uden måleinstruks  

 

Ved udfyldt måleinstruks vises målinger 
uden for rammen med gul felt   

 
(TOBS værdier skal ikke oprettes som 
måleinstruks) 

Oprettes i Tilstandsover-
blikket/Hjulet  

Vises på mobilen:  

- skemaer  
- på kørelisten 

(besøget, se lille boks i 
øverste højre hjørne) 

 
 

 

Målinger udenfor rammen 
vises i Dagligt overblik 

Sygeplejerske/ 
SSA  

Trænings-
terapeuter 

KOL- diætist 
sygeplejerske  

 
 
SSH/SSA 
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4.6 Udførelse/levering (FSIII) 
 

 

Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

Observationer  
  

 

Finder sted i forbindelse med udredning, 
levering af indsats eller anden kontakt 
med borger hvor der er behov for at 
beskrive en ændring af borgers tilstand.   
 

 

 
Observationer er på baggrund af borgers 
tilstand eller helhedssituation  

Informationer relateret til borgers 
tilstand, herunder også eventuelle 
observationer af borger uden der er en 
tilstand  

 

Ved behov for information til andre 
samarbejdspartnere, kan der oprettes 
opgave – fx til demenskonsulent, køkken 
(æc), træningscenter eller 
daghjem/dagcenter.  

Skal vurderes om der er tale om en:  

o Forbedring 
o Uændret  
o Forværring 

 

Observation som relateres til en kendt 
tilstand: 

- Observationen noteres og kan medføre 
en opdatering af tilstandens faglige 
notat. 

 

Observation som ikke kan relateres til en 
kendt tilstand: 
 

- Observationen noteres i separat 
observation, uden relation til tilstand. 
  

- Det skal vurderes om observationen 
giver anledning til at oprette en tilstand, 
udredes yderligere, fx Tidlig Indsats eller 
om der er tale om en enkeltstående 
episode  

Enhver Observation er enkeltstående og skal 
derfor gemmes som låst.  

Oprettes via: 
Tilstandsoverblikket/ 

Hjulet 

Mobilen  

Vises i: 
Tilstandsoverblik 

Sygplejefaglig overblik 

og udredning 

Midlertidige pladser 

Akutpladser 

Daglige overblik  

Triage overblik 

 
Oprettes uden relation:  

Mobilen  

Sygeplejefaglig ud-

redning og overblik 

Alle faggrupper der 
er i kontakt med 
borgeren  
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Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

Opsøgende 
lægeligt 
tilsyn/ 
medicinsk 
gennemgang 
med egen læge  

Eller  

 
Opfølgende 
lægeligt tilsyn 

Referat/forløbsskema til planlægning 
og gennemførelse af: 
 
Årligt Opsøgende Hjemmebesøg med 
egen læge (herunder medicinsk 
gennemgang) 
Gennemføres én gang årligt 

 
Referat til Opfølgende Hjemmebesøg, 
med praktiserende læge efter 
indlæggelse eller som forebyggende af 
evt. indlæggelse ved forværring af 
tilstand 

Se evt. instruks F1.6.2. ”Opsøgende- og 
opfølgende Hjemmebesøg” 

Referat skrives med gennemgang af de 
problemstillinger, der er gennemgået med 
borger og læge, samt plan for videre forløb  

Plan for næste gennemgang – opret opgave på 
skemaet  
 

 
Referat skrives med gennemgang af de 
problemstillinger, der er gennemgået med 
borger og læge, samt plan for videre forløb  
 
 
Opdatering af journalen efter tilsyn: 
- Spl.faglig udredning 
- Generelle oplysninger 
- Relevante tilstande 
- Indsatser 
- Mål 
- Handlingsanvisninger 
- Målinger/måleinstrukser opdateres – 

tærskelværdi 
- Ny dato for opfølgning på diverse tilstande 

planlægges på Opgave: ”Opfølgning på 
forventet tilstande/indsatser”  

 

 

Sygeplejefaglig overblik 

og udredning 

Tilstands-

overblikket/hjulet - under 

Årsager 

Vises i diverse Daglige 
overblik ved 
ændringer/aktivering af 
skema 

 

 

 

 

Sygeplejerske  

SSA (ÆC) 
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5. Dokumentation serviceloven  
 

 

Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig 

Funktions-
evnetilstande  

Repræsenterer et behov som følge af en 
funktionsbegrænsning og dækker 
tilstande inden for servicelovsområdet 

   

Funktions-
evnetilstand 
 
 

 

 
Relevante funktionsevnetilstande 
tilstandspræciseres og borgerens 
begrænsninger og behov dokumenteres. 
Den som identificerer 
funktionsevneproblemet er ansvarlig for 
dokumentationen. 
 
Ved udvælgelse af relevante tilstande 
tages der udgangspunkt i hvad borger 
har ansøgt om samt indsatser der 
bevilges.  
 
Relevante funktionsevnetilstande, hvor 
der relateres en indsats, skal 
tilstandspræciseres. 
Tilstandene skal altid være aktuelle og 
skal opdateres løbende.  
 
Myndigheden foretager 
tilstandspræciseringen ved visitation til 
indsatser og re-vurdering. 
Når leveranddør anmoder om justering 
af indsatser eller nye indsatser hos 

Tilstande vælges fra Tilstandsoversigten. 

Tilstandsdetaljer 
Nuværende niveau: 0-4  
(Klassifikation fra funktionsevneguiden SKAL anvendes) 

Fagligt notat: Anvendes til uddybning af den 
faglige vurdering. Angiv den konkrete og 
aktuelle beskrivelse af borgers 
begrænsninger og hvad der er behov for 
hjælp eller støtte til. Årsag til borgers niveau 
kan angives f.eks. nedsat hukommelse.  
 
Forventet niveau: 0-4  
(Klassifikation fra funktionsevneguiden SKAL anvendes) 

Beskrivelse: Anvendes ikke 

Borgerens vurdering 

Udførsel: Dokumenteres inden for 
svarmuligheder 

Betydning af udførsel: Dokumenteres inden 
for svarmuligheder 

Tilstands-
overblikket/hjulet  

Visitation af SEL på ÆC  

Midlertidige Pladser 

Visitator overblik 

Udskrivningskoordinator 
overblik  

Træningscenter visitation 

Kontinenskonsulenter  

Sagsbehandlende 
ergoterapeuter 

Alle faggrupper  
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Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig 

myndigheden skal der forinden være 
foretaget en tilstandspræcisering. 
 
Følgende tilstande medsendes til hospital 
i den automatiske indlæggelsesrapport 
og er derfor særligt vigtige: 

- Vaske sig 
- Af- og påklædning 
- Gå på toilet 
- Forflytte sig 
- Færden i forskellige omgivelser 
- Drikke 
- Spise 

 
Såfremt tilstanden ikke har en specifik 
indsats tilknyttet, skal tilstanden 
inaktiveres. Dette gælder ikke tilstande 
som videregives til hospital såfremt 
borger ikke er selvhjulpen – angiv f.eks. at 
pårørende hjælper. 
 
 

Borgerens forventning og mål: Beskrivelse af 
borgers ønsker og mål. Der er tale om egen 
tilkendegivelse og borgers egne ord kan 
eventuelt citeres.  
(undtaget herfor er: Fødeindtagelse, Udholdenhed, 
Muskelstyrke, Orienteringsevne, Energi og handlekraft, 
Hukommelse, Følelsesfunktioner, Overordnede kognitive 
funktioner) 
 

Årsager  Kan udfyldes, er ikke en obligatorisk 
oplysning.  

Henvendelsesårsag - Henvendelsesskema 

Tilstande Helbreds- og 
Funktionsevnetilstande kan være Årsag til en 
given tilstand 

Diagnoser: Udfyldes kun hvis man har en 
lægeligt stillet diagnose på skrift (MedCom, 
epikrise eller anden skriftligt notat).  
Kan relateres til én eller flere tilstande. 
Kilde skal angives i ”noter vedr. diagnosen”. 
Bruges KUN ved kroniske syge. 

Tilstandsoverblikket/ 
hjulet  

 

Visitatorer, 
udskrivnings-
koordinator, 
sagsbehandlende 
ergoterapeut 

Sygeplejerske, SSA 
og SSH 
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Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig 

 
Årsagsbemærkning: Kan udfyldes med 
fritekst, kan relateres til én eller flere 
tilstande.  
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5.1 Planlægning af opfølgning 

 

 

  

Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

Opfølgning på 
tilstande/ 
Indsatser 

 

I forbindelse med bevilling/tildeling og 
planlægning af en indsats skal der altid 
planlægges en opfølgning (dvs. der tages 
stilling til hvornår der skal evalueres).  

Der er varierende opfølgningsfrister 
afhængig af den konkrete indsats.  
Ved nogle indsatser såsom hjælpemidler 
og forebyggende konsulent er der ikke 
krav om opfølgning på tilstande og 
indsatser. 

 

Myndigheden laver opfølgning på tilstande. 

Leverandør laver opfølgning på indsatser. 

Hvis myndighed og leverandør er samme 
organisation, planlægges på tilstande.  

Opgave: ”Opfølgning på forventede 
tilstande/indsatser”  oprettes på Tilstand 
eller Indsats  

Tilstands-
overblikket/hjulet  

Sygeplejefaglig overblik 
og udredning  

Diverse leverandør 
overblik  

Borgers opgaver  

Vises i diverse daglige 
overblik  

Visitatorer 

SSA, Sygeplejerske, 
ergoterapeuter 
(§83a) og 
træningsterapeuter  
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5.2 Afgørelse/bestilling 
 

 

Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

Samlet faglig 
vurdering 
 

Afgørelser jf. serviceloven - bevilling, 
afslag og revurdering af indsatser.  
 

Der findes fagspecifikke Samlede Faglige 
vurderingsskemaer  

 

Foruden afgørelser:  

Anvendes også til udskrivelse fra 
midlertidige pladser:.  
 

Myndighedens skriftlige afgørelse inkl.  
begrundelse og hvilke indsatser der tilbydes. 
 

Danner grundlag for den skriftlige afgørelse 
som borger modtager.  

 

 

Udfyldes ved statusvurderinger og inden 
overdragelser til hjemmesygepleje fra 
Flex/Rehab 

Tilstandsoverblikket/Hjul
et 

Visitation til Servicelov 

Midlertidige Pladser 

Udskrivningskoordinator-
overblik 

Visitators overblik 

Træningscenter visitation 

Kontinenskonsulenter 

Vises på Mobilen 

Visitatorer, 
udskrivnings-
koordinator, 
sagsbehandlende 
ergoterapeut 

Visitation træning, 
kontinens-
konsulenter, SSA/ 
Sygeplejerske (ÆC) 
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Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

Indsatser 

 

Når en eller flere 
Funktionsevnetilstande udløser 
Indsatser  

 

Beskrivelsesfelt – når indsatsen kan 
dække over flere muligheder for hjælp  

 

Bestillingsnotat – valgfrit  

Indsatser skal knyttes til mindst en tilstand  

Bevilges/bestilles med ikrafttrædelsesdato, 
frekvens, leverandør og evt. beskrivelse 

 
Kort beskrivelse af indsatsen, så leverandør 
kan se, hvad der skal ydes af hjælp, såfremt 
det ikke tydeligt fremgår af indsatsens navn 

 
Bestillingsnotatet anvendes til at give 
planlæggere besked om særlige 
opmærksomheder 

Eksempel: 
- Kun torsdag 

 

Tilstands-
overblikket/Hjulet 

Visitator overblik 

Udskrivningskoordinator-
overblik 

Visitatorer, 
udskrivnings-
koordinator, 
sagsbehandlende 
ergoterapeut 

Visitator træning, 
kontinens-
konsulenter, 
sygeplejerske og 
SSA, terapeuter og 
specialister 

 

 

 

 

 

 

5.3 Planlægning 
 

Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

Døgnrytme-
plan  

Skal anvendes når personlig eller praktisk 
hjælp er visiteret og påbegyndt i hjemmet  

 

 

Kort beskrivelse af hvad borger selv kan 
udfører og hvad borger skal have hjælp til 
inkl. hvordan borger hjælpes. Herunder 
også borgers daglige rutiner og vaner. 

Tilstands-
overblikket/Hjulet  

Ny borger i Plejebolig  

SSA og SSH 
(kontaktperson til 
borger)  
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Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

 
(Ved særlige handlinger og særlig hjælp laves en 
.Handlingsanvisning, se nedenfor) 
 

Visitation til Servicelov 
(ÆC) 

Vises på mobilen 

.Handlings-
anvisning 

Handlingsanvisning udspecificerer hvilke 
handlinger der er aftalt vedr. tilstanden og 
indsatsen.  

 
 
 

Handlingsanvisningen skal være en konkret 
vejledning i forhold til den specifikke 
indsats.  
Kan være en forflytningsplan, 
socialpædagogisk handleplan, specifikke 
guidninger til eksempelvis demente 
borgere.  
Hvilke aftaler der er lavet med borger i 
forhold til den pågældende indsats samt 
plan for træning 

Handlingsanvisning relateres til relevante 
Indsatser. Ex. personlig pleje. 
 

Tilstandsoverblikket 
/Hjulet  

Vises på mobilen 

Sygeplejerske, SSA, 
SSH og terapeuter 

Trænings 
terapeuter 

Indsatsmål 

 

Indsatsmål skal oprettes når der er leveres 
RH-indsatser/hverdagsrehabilitering samt 
ved træningsindsatser jf. serviceloven §86 

Kan endvidere oprettes ved indsatser, 
hvor der er pædagogiske mål eksempelvis 
ved demente borgere. 

SMART-mål, anvendes til at målrette 
indsatsen.  
Specifikke 
Målbare 
Acceptable 
Realistiske  
Tidsafgrænset 

Tilstandsoverblikket 
/Hjulet  

Vises på mobilen 

Sygeplejerske, 
terapeuter og SSA  

Trænings 
terapeuter 

 

Målinger Målinger, som efter aftale med 
sygeplejerske/SSA, skal måles af 
personale.  

Eksempelvis ved Seniorfitnesstest (SFT)  

Oprettes eller i forvejen oprettet Måling 
relateres til specifikke Indsatser, kan 
derefter tilgås på mobilen under det enkelte 
besøg. 

Tilstandsoverblikket 
/Hjulet  

Vises på mobilen 

 

Sygeplejerske, 
terapeuter og SSA, 
KOL sygeplejerske, 
diætist, 
Kontinenssyge-
plejerske 
Træningsterapeuter  
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Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

 

 
5.4 Udførelse/Levering 

 

 

Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

Observationer  
  

 

Finder sted i forbindelse med udredning, 
levering af indsats eller anden kontakt 
med borger hvor der er behov for at 
beskrive en ændring af borgers tilstand.   
 

 

 
Observationer er på baggrund af borgers 
tilstand eller helhedssituation  

Informationer relateret til borgers 
tilstand, herunder også eventuelle 
observationer af borger uden der er en 
tilstand  

 

Ved behov for information til andre 
samarbejdspartnere, kan der oprettes 
opgave – fx til demenskonsulent, køkken 
(æc), træningscenter eller 
daghjem/dagcenter.  

Skal vurderes om der er tale om en:  

o Forbedring 
o Uændret  
o Forværring 

 

Observation som relateres til en kendt 
tilstand: 

- Observationen noteres og kan medføre 
en opdatering af tilstandens faglige 
notat. 

 

Observation som ikke kan relateres til en 
kendt tilstand: 
 

- Observationen noteres i separat 
observation, uden relation til tilstand. 
  

- Det skal vurderes om observationen 
giver anledning til at oprette en 

Oprettes via: 
Tilstandsoverblikket/ 

Hjulet 

Mobilen  

Vises i: 
Tilstandsoverblik 

Sygplejefaglig overblik 

og udredning 

Midlertidige pladser 

Akutpladser 

Daglige overblik  

Triage overblik 

 
Oprettes uden relation:  

Mobilen  

Alle faggrupper der 
er i kontakt med 
borgeren  
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Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

tilstand, udredes yderligere, fx Tidlig 
Indsats eller om der er tale om en 
enkeltstående episode  

Enhver Observation er enkeltstående og skal 
derfor gemmes som låst.  

Sygeplejefaglig ud-

redning og overblik 

Besøgsnotat  Når der er afvigelser på det planlagte 
besøg f.eks. …..”Borger ønsker at flytte et 
besøg….” 

Skrives på besøget under Historik & 

Notater (gøres på mobilen via kørelisten) 

Dagligt overblik  

Data liste 

Notater på mobilen  

SSH/SSA i 
Hjemmeplejen 

Afvigelse på 
besøg  
Hjemmeplejen 

Ved behov for ændringer af planlagte 
fremtidige besøg  

Opgave oprettes og sendes til 

Områdeassistenter i relevant team  

Dagligt overblik  SSH/SSA i 
Hjemmeplejen 
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6. Opfølgning/evaluering/vurdering af tilstande og indsatser  

Gælder for både SUL og SEL 

Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

Opfølgning 
jf. FSIII  

 

Det skal vurderes om tilstanden eller 

indsatsen fortsat er som 

beskrevet/visiteret, eller om der er behov 

for ændringer  

 

Alle aktuelle/aktive tilstande skal have en 

opfølgningsdato – Dette gøres på en opgave  

Ved opfølgningsdatoen tages stilling til 

hvordan opgaven skal afsluttes – se 

nedenstående: 

 

 Tilstandsoverblikket/

Hjulet  

 Sygeplejefaglig 

overblik og udredning  

 Diverse leverandør 

overblik  

 Borgers opgaver  

 Vises i diverse daglige 

overblik   

Visitatorer 

Sygeplejerske, 
terapeuter, SSA og 
SSH 

Tilstand er 
fortsat aktuel 
 
Indsats skal 
fortsætte 
 

Der ER FORTSAT behov for 

hjælp/støtte/pleje/træning: 

 

”Kopier og afslut som”  

(opgaven skal gentages igen efter en 

tidsperiode)  

Ny opfølgning om x antal uger/måneder 

Kan videresendes til et andet 

team/samarbejdspartner  

 

Opgaven håndteres med:  

o Re-visitation: 
Der er behov re-visitation af tilstand/ 
indsats.  
Der kan være tale om forbedring eller 
forværring  
– Handlingsanvisning, indsatsmål 
redigeres 
 

o Ændres inden for rammen: 
Der er ændringer, men uden behov for 
re-visitation.  
Der kan være tale om mindre 
forbedring eller forværring 

 Tilstandsoverblikket/

Hjulet  

 Sygeplejefaglig 

overblik og udredning  

 Diverse leverandør 

overblik  

 Borgers opgaver  

 Vises i diverse daglige 

overblik   

 

Visitatorer 

Sygeplejerske, 
terapeuter, SSA og 
SSH 
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Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

– Handlingsanvisning, indsatsmål 
redigeres 
 

o Fortsætter: 
Der ikke er ændringer i 
tilstand/indsats 
 

OBS der SKAL tages stilling til ny 
opfølgningsdato 
Tilstand/indsatser/handlingsanvisninger 
og anden dokumentation skal opdateres 

Tilstand er 
IKKE længere 
aktuel 
 
Indsatsen skal 
IKKE fortsætte 

Der er IKKE længere et problem/behov 
for hjælp/støtte/pleje/træning:   

”Afslut som”  

(opgaven skal ikke gentages) 

 
En tilstand kan være Potentiel  

o Afsluttes uden resultat: 
Opgaven skal afsluttes uden der har 
været et resultat på aktiviteten 
 

o Afsluttes:  
Aktiviteten (tilstanden/indsatsen) er 
ikke længere aktuel og kan afsluttes  
– Handlingsanvisning, indsatsmål 
redigeres 
 

OBS at Tilstand opdateres og gemmes som 

enten Ikke Aktiv/Ikke Relevant eller 

som Potentiel (SUL) 

- Tilstandsoverblikket/

Hjulet  

- Sygeplejefaglig 

overblik og udredning  

- Diverse leverandør 

overblik  

- Borgers opgaver  

- Vises i diverse daglige 

overblik   

Visitator, 
sygeplejerske, 
terapeuter, SSA og 
SSH 
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Skema/ 
dokumentation 

Hvornår skal det bruges Hvordan skal det bruges   Borgeroverblik/ 
Teamoverblik 

Ansvarlig  

Ansvarlig for 
opgaven 

Når en opgave er stilet til et team, og 

dermed kan varetages af flere.  

 

Opgave åbnes og man skriver sig selv på 

som ansvarlig. 

Kan vælges, hvis man selv skal håndtere 
opgaven, dermed kan kollegaerne se, at 
opgaven er taget, men endnu ikke er 
håndteret. 

Diverse Daglige overblik Aftales internt i et 
team 

Afsluttede 
opgaver 

 Behandlede opgaver kan findes igen på den 
tilstand eller indsats som de er oprettet på. 
(se historik) 

Findes i Borgeroverblik – 

Borgers opgaver 

 

Alle 
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7. Kommunikationspraksis 
 

Nedenfor er listet de forskellige former for kommunikative redskaber der findes i Nexus, og det er beskrevet hvorledes de forskellige områder skal 
anvendes, af hvem og til hvem. De fleste er også beskrevet under dokumentationspraksis.  

 

Funktion Hvornår skal funktionen anvendes    

Hvorfra oprettes og vises 

redskabet/bekeden/opgaven 

Opgave 

Til opfølgning fra 

leverandør til 

myndighed  

Når leverandør ønsker en eksisterende indsats afsluttes, forlænges 
eller justeres.  

Eksempel:  

Hjemmeplejen ønsker en midlertidig indsats forlænges 

Hjemmeplejen ønsker tid eller frekvens justeret på en eksisterende 
indsats 

Træningscentret ønsker en træningsindsats forlænges 

 

Oprettes på den indsats som ønskes justeret 

Opgave 
Nexus opgave  

 

Ved behov for henvendelse til samarbejdspartnere (interne og 
eksterne) mhp. en aktivitet som skal udføres. 

Ansøgning eller anmodning om nye indsatser hos visitationen 

 

Eksempel:  

Demenskonsulenten/specialisten ol. skal handle på en observation 

eller der ønskes et tilsyn af fx et sår, KOL, diætist 

Oprettes fra Browser:  

 Tilstande  

 Indsatser  

 Diverse skemaer fx:  

- Observationer 

- Morsskema 

- Triageskema 

- Referatskemaer 

- Samlet Faglig Vurdering 

- Træningsnotater 
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Funktion Hvornår skal funktionen anvendes    

Hvorfra oprettes og vises 

redskabet/bekeden/opgaven 

Der skal bestilles årligt opsøgende hjemmebesøg om 1 år – opgave 

oprettes til forventede tidspunkt mhp. bestilling og planlægning  

Når der er behov for opsættelse af Nødkald eller udbringning af akut 

hjælpemiddel  

fx mellem vagtlag vedr. opgaver der skal håndteres 

Oprettes fra Mobilen:  

 Besøg – dvs. planlagte Indsats  

 Under tilstande – ”Vis Opgaver relateret til tilstande” 

Oprettede opgaver vises i: 

 Daglige Overblik/teamoverblik 

 Tværgående aktivitetslister 

 Diverse Borgeroverblik 

 Borgerens Opgaver (Borgeroverblik) 

Medcom/ 

Korrespon-

dance 

 

Kontakt til praktiserende læge og apotek foregår via en 
korrespondance  

Kommunikation til og fra hospitaler 

Alle behandlere der er i SOR-registreret kan kommunikere via 

korrespondance (dvs. har et ydernummer)  
OBS at der skal være telefonisk kontakt til speciallæger og ambulatorier da 

korrespondancerne ikke ses i fast rutine hos specialister/ambulatorier 

Kontakt til og fra samarbejdskommuner (Træningscenter)  

Fx GOP sendes til/fra samarbejdskommuner 

Slutstatus sendes fra Træningscenter til praktiserende læge 

Oprettes og ligger i Korrespondance  

Vises i overblikket: 

Medicin og korrespondance  
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Funktion Hvornår skal funktionen anvendes    

Hvorfra oprettes og vises 

redskabet/bekeden/opgaven 

MILR 
Manuelt oprettet 

Indlæggelses-

rapport 

Ved indlæggelser skal der sendes en MILR: 

Aktuelle Helbredstilstande og indsatser medtages automatisk på 

MILR (OBS helbredsoplysninger fra Generelle oplysninger skal overføres 

manuelt) 

Supplerende informationer tilføjes ved indlæggelse af borger 

 

Oprettes og ligger i Korrespondance  

Vises i overblikket: 

Medicin og korrespondance 

Kan oprettes/besvares via overblikket Medicin og korrespondance 

–  via Indlæggelsesadvis- ”opret indlæggelsesrapport” 

 

Advis  

 

Kun til beskeder - ikke tilstandsrelaterede 

Anvendes til praktisk orientering 

Kan sendes til flere modtagere samtidigt – OBS modtager SKAL have 

organisationstilknytning for at kunne modtage/se advis  

Eksempelvis: 

 Udskrivningskoordinator skal orientere flere leverandører 

om f.eks. ophold på midlertidig plads  

 Når en borger f.eks. ikke er hjemme til aften, så AV skal først 

komme senere 

 

 Borgerrettet Advis oprettes.  

Vises i borgers korrespondance + diverse leverandør overblik  

 Ikke borgerrettet Advis oprettes i teamoverblik Advis. 

Vises i diverse Leverandør overblik   
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Funktion Hvornår skal funktionen anvendes    

Hvorfra oprettes og vises 

redskabet/bekeden/opgaven 

 Når der skal gøres opmærksom på en modtaget Medcom 

korrespondance 

 

Observation 

Skrives af alle 

faggrupper  

 

Observationer omkring borgers kendte tilstande eller nye 

observationer om borger uden kendt tilstand.  

Finder sted når medarbejder er i kontakt med borger i forbindelse 

med udredning, levering af indsats eller ved opfølgning på 

indsatsen. Når noget afviger fra det normale.  

Læses dagligt af sygeplejersker/SSA hvis der er 

organisationstilknytning 

På Browser: 

 Via tilstandsoverblikket  

 Fra diverse borgeroverblik 

Fra mobilen:  

 Observationer  

Skrevne Observationer vises i: 

 Borgers dataliste  

 Daglige Overblik 

 Diverse teamoverblik hos tilknyttede organisationer 

 Tilstandsoverblikket  

 Diverse Borgeroverblik (akut-teamet, Midlertidige pladser, 

Sygeplejefaglig overblik og udredning oa.) 

Særlige 

skemaer  

Anvendes til ikke-tilstandsrelaterede oplysninger som er 

fortløbende og som flere samarbejdspartnere skal kunne tilgå. 

Med henblik på et fælles arbejdsredskab til at skabe 

gennemsigtighed i journalen og mhp genbrug af data  

 Tilstandsoverblikket (Årsager) 
- Referat af opsøgende/ opfølgende hjemmebesøg med egen 

læge 
- Referat/opsummering af forløb med speciallæge 
- Referat af pårørendesamtaler 
- Sagsnotat 

 
 Sygeplejefaglig Overblik og Udredning 
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Funktion Hvornår skal funktionen anvendes    

Hvorfra oprettes og vises 

redskabet/bekeden/opgaven 

Eksempelvis:  

 Morsskema 

 Referat af pårørendesamtaler 

 Referat af opsøgende/ opfølgende hjemmebesøg med egen læge 

 Referat/opsummering af forløb med speciallæge 

 Indflytning i plejebolig 

 Tjekskema til midlertidige plader 

 

- Referat af opsøgende/ opfølgende hjemmebesøg med egen 
læge 

- Referat/opsummering af forløb med speciallæge 
- Referat af pårørendesamtaler 

 
 Særlige Opmærksomheder 

- Morsskema 
 

 Midlertidige Pladser  
- Tjekskema til midlertidige plader 

 Ny borger i Plejebolig  
- Ny i Plejebolig 

Team-kalender Eksempler på kommunikation via kalender: 

Visitationen bestiller indsatser – områdeassistent planægger besøg  

Visitation TC/ visitationen ”rådhuset” tildeler start/slut indsats – 

Administration TC bestiller indsats og planlægger aftale. 

Terapeuten bestiller og planlægger selv øvrige indsatser. 

Vises i bestillingslisten på Teamkalenderen og under udfører 

gruppe i Borgerkalenderen 

Beskriv-

elsesfelt på 

Indsats 

(myndighed) 

Skal anvendes til at orientere fra myndighed til leverandør 

Når visitator (myndighed) bestiller Indsatsen  

Uddybning af visiteret indsatser, fx hos træning ”opstart hos fys” 

I plejen: anvendes til uddybning af indsatsen  

På mobil: når besøget åbnes 
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Funktion Hvornår skal funktionen anvendes    

Hvorfra oprettes og vises 

redskabet/bekeden/opgaven 

 

Bemærk-

ningsfelt  
(Leverandør) 

Overskrift på indsatsen 

Ses på køreliste/kalender  

Skrives af planlæggeren 

Skal anvendes til kort at redegøre for hvad det pågældende besøg 

handler om ved indsatser der har flere anvendelsesmuligheder fx 

”Brug bekey”, ”Ring inden besøg” eller ”Insulin” 

Hvis borger melder afbud noterer administration TC her. 

Planlagte besøg i kalenderen  

Vises på kørelisten med Orange skrift 

Indsatsnotat  

 

Fra visitator til områdeassistent/ planlægger vedr. særlige 

opmærksomheder for planlægning af ydelsen/indsatsen  

Visitationen vurderer, at der er behov for nogle særlige 

personer/kompetencer til dette besøg 

Eksempel: 

”2 personer til besøget”  

”skal varetages af SSA” 

”skal være torsdag” 

 

Oprettes når indsats bestilles og fremkommer som ”Tilføj Notat” 

Vises ved mouseover på det bestilte besøg på bestillerlisten i fx 

Teamkalenderen eller Borgerkalenderen 
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Funktion Hvornår skal funktionen anvendes    

Hvorfra oprettes og vises 

redskabet/bekeden/opgaven 

Når administration TC ikke kan bestille indsatsen, da borger ønsker 

at vente, noteres det her. 
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Bilag 1: Guide til Generelle oplysninger  
 

Definition  Dokumentationspraksis   Hjælpespørgsmål  Eksempler  

Mestring     

Borgerens bevidste eller ubevidste 
håndtering af livet/sygdommen – 
både udfordringer og muligheder.  

Her dokumenteres, hvordan borgeren 
positivt eller negativt mestrer den 
modgang vedkommende møder.  
  
  

Hvordan klarer du med- og 
modgang?  
  
Hvordan reagerer du, når der 
sker noget, der er svært eller 
uventet?  
  
Hvordan kunne du godt tænke 
dig, at vi samarbejder om 
udfordringer?  

"N.N. beskriver sig selv som en person, der 
altid klarer udfordringer og godt kan lide 
at lære nyt og engagere sig."   
  
"N.N. er nogle dage negativ over sin 
situation. Med opmuntring genfinder N.N.  
gejsten til at kæmpe videre."  

Motivation     

Drivkraften bag at borgeren handler 
på en bestemt måde eller går i gang 
med/opretholder en opgave/indsats.  

Her dokumenteres borgerens ønsker for 
sit liv (overordnet mål), og hvad der 
motiverer borgeren.  
  
  

Hvad gør dig glad?   
  
Er der udfordringer, der er 
spændende at løse?  
  

"N.N. har det bedst, når der er rent og 
pænt i lejligheden: "Hvis hjemmehjælpen 
tager det grove, så kan jeg sagtens selv 
klare resten.""  
  
"N.N. spiser mere, når han sidder foran sit 
tv med et par stykker smørrebrød."  

  Er der noget, du gerne vil opnå 
inden for den nærmeste 
fremtid?  

"N.N.'s mål er, at han til august igen kan 
arbejde frivilligt 2 gange om ugen".  
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Definition  Dokumentationspraksis   Hjælpespørgsmål  Eksempler  

Ressourcer     

De fysiske eller mentale kræfter, som 
borgerenen i et vist omfang har til 
rådighed og kan udnytte. Fysiske 
kræfter kan fx være i form af fysisk 
sundhed og styrke. Mentale kræfter 
kan fx være i form af psykisk 
sundhed og styrke, herunder tanker 
og måder at forholde sig til 
situationer og andre mennesker på.   

Her dokumenteres de ressourcer, borgeren 
har i forhold til at løse dagligdagens 
opgaver. Det kan være både fysiske og 
mentale funktioner.  

Hvordan klarer du opgaver i 
dagligdagen?  
  
Hvilke hverdagsopgaver/ 
udfordringer er lette at løse for 
dig? Hvorfor?  
  
Hvilke hverdagsopgaver/ 
udfordringer er svære at løse for 
dig? Hvorfor?  

"N.N. kan godt lide udfordringer og er god 
til at lære nyt".  
  
"N.N. har levet et aktivt liv og er derfor i 
udmærket fysisk form".  

Roller     

De roller som er særligt vigtige for 
borgeren i forhold til familie, arbejde 
og samfund.  

Her dokumenteres de roller, borgeren 
angiver at have.  
Det kan fx være rolle som ægtefælle, 
bedsteforælder eller aktiv i 
beboerforening.  

Hvilke roller har du, eller har du 
haft, som har haft betydning for 
dig?  
  
Har du været aktiv i 
lokalsamfund, bestyrelser/ 
foreninger eller lign.?  

"N.N. har tidligere været formand i 
idrætsforeningen".  
  
"N.N. var indtil fornyelig frivillig leder af 
den lokale genbrugsbutik".  

Vaner     

Regelmæssig adfærd som borgeren 
har tillært gennem stadig gentagelse 
og udførelse helt eller delvist 
ubevidst.  
  

Her dokumenteres borgerens vaner, som 
er en naturlig del af hverdagen, og som 
borgeren plejer at gøre. Det kan både  

Har du nogle vaner, som det er 
vigtigt, vi kender?  
  

”N.N. vil gerne have smykker på hver 
morgen”.  
  
”N.N vil gerne ryge efter at have spist”.  

Vaner er fx døgnrytmen, måden at 
blive tiltalt på, kontakt med 
medmennesker og relationer, måde 
at anskue verden på.  

være vaner, som borgeren gør af fysiske og 
psykiske årsager.  
  
  

Hvad er dine rutiner, når du står 
op?  
  
Hvad husker dig på dine vaner?  
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Definition  Dokumentationspraksis   Hjælpespørgsmål  Eksempler  

Uddannelse og job    

Nuværende eller tidligere 
uddannelses- og/eller 
erhvervsmæssig baggrund.  
  
Fx folkeskole, erhvervsuddannelse og 
videregående uddannelse.  
  

Her dokumenteres borgerens oplysninger 
om uddannelse og erhverv. Fx hvilke job 
borgeren har haft, hvilken betydning 
arbejdslivet har haft for borgeren, og har 
borgeren evt. stadig tilknytning til 
arbejdspladsen og kolleger.   

Hvad har du tidligere arbejdet 
med?  
  
Hvilke job har du haft, og hvilken 
rolle spiller dit arbejdsliv for dig 
i dag?  

"N.N. fortæller, at han har arbejdet i det 
samme firma i hele sit liv. Han ser stadig 
sine gamle kolleger – fx til jubilæer i 
firmaet og til arrangementer i 
seniorklubben".  
  
"N.N. fortæller at han var uddannet lærer, 
hvilket han sætter en ære i".  

Livshistorie    

En beskrivelse af borgerens oplevelse 
af væsentlige begivenheder, 
interesser og gøremål igennem livet.   
  
  

Her dokumenteres borgerens fortælling om 
sit liv.   
  
Her dokumenteres borgerens ønsker for 
den sidste tid.  
  

Hvor er du født?   
  
Hvor er du opvokset?   
  
Hvilke interesser og 
begivenheder har været 
væsentlige for dig?   

"N.N. fortæller at han blev gift i 1960 og 
har to børn".   
  
”N.N. ønsker at være hjemme i den sidste 
tid. Han ønsker ikke indlæggelse og har 
aftalt alt det praktiske med børnene".   

Netværk    

Personer som er tæt på borgeren, og 
som giver praktisk og/eller 
følelsesmæssigt støtte og omsorg 
over for borgeren. Netværk kan 
være offentligt eller privat.  

Her dokumenteres borgerens netværk i 
bredere forstand.  
  

Hvad betyder dit netværk for 
dig?  
  
Er der nogen, som har større 
betydning end andre?  
  

"N.N. har en barndomsven fra Fyn, som han 
ringer sammen med 1 gang om ugen”.  
  
"N.N. fortæller, at hans nærmeste venner er 
fra hans skakklub – der kommer han hver  

Et offentligt netværk består af 
personlige hjælpere, 
sundhedspersonale og andre 
professionelle primært 
omsorgsgivere. Privat netværk er 
familie, slægtning, venner og 
bekendtskaber.   
 

 Hvordan er din kontakt til dine 
børn?  

tirsdag, og de ringer altid efter ham, hvis 
han ikke dukker op”.  
  
"N.N. fortæller, at han får besøg af Mia fra 
besøgstjenesten hver onsdag".  



50 

 

Definition  Dokumentationspraksis   Hjælpespørgsmål  Eksempler  

Helbredsoplysninger  

Helbredsoplysninger:   
Aktuelle eller tidligere sygdomme og 
handicap der har betydning for 
borgerens situation.   
  
Sundhedsfaglige kontakter:  
Medarbejder eller enheder inden for 
sundhedsvæsenet borgeren er 
tilknyttet, fx øjenlæge, tandlæge, 
fodterapeut eller 
afdeling/ambulatorium.  
  
  

Her kan borgerens sygdomme og handicap 
dokumenteres for at give et samlet 
overblik.  
  
Hvis oplysningen kommer fra borgeren 
eller pårørende, skal dette fremgå.   
  
Her kan behandlingsansvarlig 
læge/ambulatorie ift. en konkret sygdom 
dokumenteres, hvis dette ikke er angivet 
andre steder.  
  

Lad evt. medicinlisten danne 
baggrund for spørgsmål om 
borgerens helbred.   
  
Jeg kan se, at du får 
smertestillende medicin. Hvad 
skyldes smerterne?  
  
Fejler du noget, der har 
betydning for din hverdag/måde 
at leve dit liv på?   
  
Har du kontakt til andre læger 
end din praktiserende læge?  
   
Går du til fodterapeut?   
  
Hvem er din tandlæge?    

Sygdomme:  
KOL   
Diabetes type 2  
Forhøjet blodtryk 
Grøn stær 
Leddegigt.  
  
Handicap:  
Crusamputeret højre side.  
  
"N.N. fortæller, at han blev opereret for 
prostatacancer for 3 år siden".   
  
"N.N. fortæller, at han ofte får 
blærebetændelse".  
  

Hjælpemidler     

Udstyr, produkter og teknologi som 
anvendes af borgeren i daglige 
aktiviteter, inkl. sådanne som er 
tilpasset eller særligt fremstillet til, 
implanteret i, placeret på eller nær 
personen, som anvender dem. (Inkl. 
almindelige genstande og 
hjælpemidler og teknologi til 
personlig anvendelse).   

Her dokumenteres de hjælpemidler borger 
selv har anskaffet.  
  
Bevilligede hjælpemidler kan også 
dokumenteres eller vises her.   

Bruger du nogen redskaber eller 
hjælpemidler i det daglige for at 
kunne klare dig?  

"N.N. har indkøbt badebænk, rollator og 
gribetang".  
  
"N.N. har et høreapparat".  
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Definition  Dokumentationspraksis   Hjælpespørgsmål  Eksempler  

Boligens indretning     

En beskrivelse af boligens fysiske 
rammer og omgivelser, der har 
betydning for borgerens hverdagsliv 
og funktionsevne.  

Her dokumenteres både det der hæmmer 
og fremmer borgerens funktionsevne i 
hverdagen.   
Kan suppleres med praktiske oplysninger 
fx om der er elevator, dørtrin eller trapper.  

Er der noget i dine omgivelser, 
der besværliggør din hverdag?  
  
Er der noget i dine omgivelser, 
der letter din hverdag?  

"N.N. har svært ved at bevæge sig uden for 
sin lejlighed, da der ikke er elevator i 
bygningen".  
  
"N.N. har en ældrevenlig bolig med 
handicapvenligt badeværelse".  
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Bilag 2: Overblik over helbredstilstande  
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Bilag 3: Eksempel på udfyldt helbredstilstand 
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Bilag 4: Eksempel på udfyldt funktionsevnetilstand 
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Kilder til dokumentations- og kommunikationspraksis 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191895 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2013/9019 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/530 

http://fs3.nu/dokumenter/fsiii-metoden 

http://fs3.nu/filer/Dokumenter/Metode/FSIII-Guide-til-generelle-oplysninger.pdf?t=1605116126 

http://fs3.nu/filer/Dokumenter/Metode/FSIII-Guide-til-helbredstilstande.pdf?t=1605116126 

http://fs3.nu/filer/Dokumenter/Metode/FSIII-Guide-til-funktionsevnetilstande.pdf?t=1605116126 

 

Instruks: Sundhedsfaglig dokumentation 

kvalitetsstandarder for ældrecentrene 2021, Brøndby kommune januar 2021.  
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