
 
 
 

Generelle Oplysninger 
På tværs af fagområder 

 

 
 

 
 

 
 

 
Formål  

 
At understøtte alle medarbejdere i at god 
dokumentationspraksis.  
Generelle oplysninger er med til at præsentere 
borgeren og dermed understøtte det gode 
samarbejde mellem borger og fagpersoner    
 

 
Vejledning - teknisk 

 
Ansvar 

Hvem udfylder og hvem 

er ansvarlig  

 

Den medarbejder der opretter Tilstande skal 

starte med at udfylde de relevante områder. 

Angiv hvor oplysninger stammer fra.  

Alle kan redigere ved nye eller ændrede 

informationer.                                

Kontaktperson er ansvarlig for at opdatere 

indhold hver 6 måned 

Skemaet ses og tilføjes i  
Overblik  ”Generelle 
oplysninger”. 
 
Skemaet har status 
”Aktivt”/”inaktivt” og 
kan derfor kun tilføjes 
en gang. 

 
 
Hvordan 
 

De enkelte emner i skemaet udfyldes 
efter behov 
• Mestring 
• Motivation 
• Ressourcer 
• Roller 

 
De med rødt markerede 
punkter er vinget af på 
forhånd.  



• Vaner 
• Uddannelse og job 
• Livshistorie 
• Netværk 
• Helbredsoplysninger 
 
Punkterne markeret med rødt er de emner der 
SKAL udfyldes  
 
Beskrivelsen skal tage udgangspunkt i borgerens 
egen opfattelse – brug derfor borgerens egne ord 
hvis muligt. 
 
Borgeren skal indforstået med det der 
dokumenteres. 

Sæt flueben ved de 
punkter du ønsker at 
tilføje, inden du opretter. 
 
 
 
 
 
 
Når du holder curseren 
over ? kan du se 
forklaring på enkelte ord 
 
 
 

 

 

 

De enkelte punkter:  

 

 
 
• Mestring    
 

 
Den måde borgeren beskriver sig selv som person.  Hvordan borgeren har håndteret sin livssituation. 
Hvilke styrker har borgeren til at klare   sygdom, funktionsnedsættelse, sociale problemer eller ulykker. 
 
 

 
• Motivation 
 

 
Motivation er en proces, hvor en målrettet aktivitet igangsættes og fastholdes. 
 
Beskriver hvordan borgerens drivkraft er i forhold til arbejde mod et mål. 
Eks. hvad får borgeren til at fortsætte med at træne. Hvad virker positivt og hvad virker negativt 
 

• Netværk        Hvordan er borgerens netværk.  



        Er der familie, venner, bekendte eller naboer 
       der giver praktisk eller følelsesmæssig støtte,  
       omsorg, beskyttelse og hjælp. 
       Har borgeren kontakt til andre mennesker. 
 

• Helbredsoplysninger 
 

       Beskrivelse af borgerens fysiske,   
       psykiske/helbredsmæssige udfordringer. 
       Dem der er vigtige i forhold til en samlet  
       helhedsvurdering. 
        Beskriv hvor oplysningerne stammer fra. Er  
        det fra læge / special læge hospital , borgeren  
        eller pårørende.  
 
       Borgerens evne til at give et gyldigt informeret  
       samtykke, skrives her. Der skal så også skrives 
       hvem der kan give samtykke på borgerens  
       vegne. Det stedfortrædende samtykke 
 
Samtykke til behandling i forhold til den konkrete indsats - beskrives i faglig notat i den tilstand, der ligger til 
grund for indsatsen. 
 
 
 
 
Se skabelon 



 
 

 
• Ressourcer 
 
 

De fysiske og psykiske kræfter samt kompetencer som en person har i forhold til at håndtere sin 
livssituation. Eks hukommelse og fysisk formåen. 

 

 
 
Roller 

 
Adfærd, plads eller funktion som en person har eller forventes at have inden for en given sammenhæng 
i forhold til familie, arbejde og samfund. 
Er det hustruen der har stået for alt det praktiske eksempelvis. 

 

 

Diagnose: 
  
Kontroller og aftaler: 
  
Behandlingsansvarlig læge : 
  
Diagnose: 
                                                                                                                     
Kontroller og aftaler: 
  
Behandlingsansvarlig læge : 
  
  
  
  
Habilitet: Er borgeren i stand tilat give et gyldigt informeret samtykke indenfor sundhedsfaglige og 
økonomiske forhold : Ja         Nej 
  
I fald borgeren er eller bliver inhabil: Hvem må give det stedfortrædende samtykkepå borgerens vegne: 
                                                                                           
Beskrive briller og høreapparater samt tandstatus hvis der ikke er indsatser koblet på 
  
  

 



 
• Vaner 
 

 
       Her dokumenteres de daglige vaner borgeren 
       har. Hvordan er døgnrytmen. Er borgeren vant 
       til at gå sent i seng og stå sent op eksempelvis 
 

• Uddannelse og job   
   

        Uddannelses- og/eller erhvervsmæssige 
        baggrund. Ex. Folkeskole, erhvervsuddannelse,  
        universitetsuddannelse. 
        Det eller de sidste jobs personen har haft på  
        arbejdsmarkedet 
 

• Livshistorie 
 

 
        Her udfyldes punkterne i skemaet. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag : Se eksempler 

 

 

 
Område 
 

 
Beskrivelser 

 
Eksempler på spørgsmål 
du kan stille 

 
Cases  

 
Sådan dokumenterer du 
i Nexus 

 
Mestring  

 

 
Her skal du skrive, 

hvordan borgeren 

beskriver sig selv 

som person, og 

hvordan borgeren 

tænker om sig selv 

og sin situation?  

 

 
Hvordan vil du beskrive 

dig selv som person?  

 

 

Hvad er det, det du 

gerne vil have, vi skal 

vide om dig som 

person?  

 

Er der noget du mener, 

vi skal vide i forhold til 

vores samarbejde?  

 

Hvilken støtte har du 

brug for?  

 

 

Hvordan kunne du godt 

tænke dig, at vi 

samarbejder i forhold til 

det?  

 
Fru Frederiksen har en søn, som lige 

er blevet skilt fra sin kone, og der er 

mange konflikter omkring børnene. 

Fru Frederiksen har et tæt forhold til 

børnebørnene og er bange for at 

miste forbindelsen til dem. Fru 

Frederiksen har en høj 

mestringsevne, Hun vil fx investere i 

en iPad og gå på kursus i at 

kommunikere på Facebook. Hun vil 

arbejde hårdt på, at hun kan 

opretholde kontakten til 

børnebørnene  

under alle omstændigheder.  

 
 
 
 
 

 
 
Fru Frederiksen 

beskriver sig selv som 

en person, der altid 

klarer udfordringer og 

godt kan lide at lære 

nyt og engagere sig.  

 



Verner har på grund af sukkersyge 

fået amputeret det ene ben. Verner 

har en lav mestringsevne, da han 

ikke har nogen tiltro til, at 

situationen kan ændres, men 

oplever, at han er dømt til at sidde i 

kørestol resten af livet.  
Han siger, at hans sociale liv alligevel er forbi, 
så der er ingen grund til at forsøge at træne.  

Verner fortæller, at han 

ikke orker nye 

udfordringer og ikke 

bryder sig om, at der 

stilles krav til ham. Han 

mener ikke, der er 

nogen grund til at 

deltage i genoptræning  

 
 

 

 
Område 
 

 
Beskrivelser 

 
Eksempler på spørgsmål 
du kan stille 

 
Cases  

 
Sådan dokumenterer du 
i Nexus 

 
 
Motivation  

 

 

Her skal du skrive, 

hvad borgeren 

betragter som 

meningsfuldt at 

beskæftige sig med. 

 

 Hvad motiverer 

borger til at gå i 

gang med en indsats, 

hvad gør hende glad 

eller ked af det?  

 

 

Hvad gør dig glad?  

 

Hvad gør dig ked af 

det? 

  

Hvordan reagerer du, 

når der sker noget, der 

er svært eller uventet?  

 

 

Er der udfordringer, der 

er spændende at løse?  

 

Jytte har altid sat en stor ære i at 

holde sit hjem rent og pænt. Hun 

har altid ryddet op, før 

hjemmehjælpen kommer og hjælper 

selv til med at støve af. Når hele 

huset er gjort rent, elsker hun at 

invitere gæster til kaffe og 

hjemmebag.  

 

 

 

 

 

 

Jytte siger: ”Jeg har det 

bedst, når der er rent 

og pænt i lejligheden. 

Hvis hjemmehjælpen 

tager det grove, så kan 

jeg sagtens selv klare 

resten.”  

 

Hr. Andersen er småtspisende og er 

flyttet på plejecenter. Personalet 

prøver at overtale ham til at spise 

sammen med de andre beboere i 

spisestuen. Hr. Andersen ønsker 

imidlertid ikke at spise sammen med 

de andre beboere. Han siger, at han 

altid har spist for at overleve og ikke 

forbinder spisning med noget 

 

Andersen fortæller, at 

han ikke forbinder 

noget socialt med at 

spise. Han elsker at se 

sport på tv og spiser 

mere, når han sidder 

foran skærmen med et 

par stykker  



socialt. Det gør ham ked af det at 

skulle sidde og se på al den 

elendighed, og han spiser meget 

mere, hvis han kan se sport på tv, 

mens han spiser.  

.  

smørrebrød.  

 

 

 

 

 

 

 
Område 
 

 
Beskrivelser 

 
Eksempler på spørgsmål 
du kan stille 

 
Cases  

 
Sådan dokumenterer du i 
Nexus 

 
 
 
Netværk 

 

 
 
Her kan du skrive 

uddybende om 

betydningen af de 

relationer, der er 

beskrevet under 

netværk på stamarket  

 

 
Hvad betyder dit 

netværk/dine relationer 

for dig?  

 

Er der nogle som har 

større betydning end 

andre og evt hvordan?  

Åge fortæller, at han har en 

gammel barndomsven Karl 

Hansen, som han er meget tæt 

på. De taler ofte sammen i 

telefon, men ses ikke så tit 

mere, fordi vennen bor på Fyn. 

Åge er enkemand og barnløs, 

men han har en nevø, Bjarne 

Vejerø, i nærheden, og han 

hjælper Åge med mange ting. 

Åge er medlem af roklubben 

”hvor han har mange gode 

kammerater  

 

Åge fortæller, at han har 

mange, som ringer, og som 

kommer forbi. Karl Hansen 

er hans barndomsven, som 

bor på Fyn. De taler ofte i 

telefon.  

Nevøen Bjarne Vejerø 

hjælper Åge med mange ting 

og er en god støtte.  

Medlem af roklubben   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Område 
 

 
Beskrivelser 

 
Eksempler på 
spørgsmål du kan 
stille 

 
Cases  

 
Sådan dokumenterer 
du i Nexus 

 
 
 
Helbreds 
oplysninger 

 

  

Her skal du beskrive 

borgerens fysiske,        

psykiske/helbredsmæssige 

udfordringer. 

 Dem der er vigtige i forhold 

til en samlet  

Helhedsvurdering. 

 Beskriv hvor oplysningerne 

stammer fra. Er      

det fra læge / special læge, 

hospital , borgeren         

eller pårørende.  

 Borgerens evne til at give et 

gyldigt informeret  

 samtykke, skrives her . Der 

skal så også skrives 

 hvem der kan give 

samtykke på borgerens  

 

 
Har du nogen 

væsentlige 

helbredsmæssige 

udfordringer, som vi 

skal tage højde for?  

 

Henrik bliver let kortåndet ved 

anstrengelser, så derfor får han 

støtte, når han skal bade. Hustruen 

Birthe er stadig frisk og klarer det 

huslige, men bliver let utryg, når 

Henrik bliver kortåndet, da det 

minder hende om hans hjerteanfald 

der endte i en 4- dobbelt bypass.  

 

 
Henrik og Birthe 

fortæller, at Henrik fik 

en 4-dobbelt bypass i 

2010.  

 

Henrik kan give  

informeret samtykke  

I helbredsoplysninger. 

Hvis der opstår noget 

pludseligt hvor Henrik 

ikke kan svare er det 

hustru Birthe, der skal 

informeres 

 



vegne. Det 

stedfortrædende 

samtykke 

 

 

Helbredsoplysninger, der har 

betydning for en 

funktionevnetilstand 

dokumenteres under 

funktionsevnetilstanden.  

 

 

 

 
Område 
 

 
Beskrivelser 

 
Eksempler på spørgsmål 
du kan stille 

 
Cases  

 
Sådan dokumenterer du i 
Nexus 

 
 
Ressourcer  

 

 

 

Her beskriver du 

borgens tanker og 

måder at forholde 

sig til situationer 

og andre 

mennesker på.  

 

 

  

Hvordan klarer du 

opgaver i hverdagen?  

 

Hvad vil fungere godt? 

  

Er der udfordringer, som 

du helst undgår?  

 

Får du hjælp, når der er 

udfordringer, du ikke kan 

løse?  

 

Hr. Nielsen er tidligere 

håndværksmester og har drevet en 

større virksomhed. Han har tidligere 

haft mange ressourcer i forhold til at 

klare uvante situationer. Nu er han 

imidlertid let kognitivt svækket efter 

en blodprop i hjernen, men han kan 

sagtens udføre reparationsopgaver for 

damerne i opgangen. Han kan ikke 

finde ud af pengesager, så hvis han 

får en regning, der skal betales, får 

han hjælp af den pensionerede 

bogholder fru Andersen i lejligheden 

overfor.  

 

 

Hr. Nielsen siger: ”Jeg er 

opgangens handyman, 

jeg fixer småting for 

damerne og så hjælper 

de mig med pengesager 

og sådan noget svært 

noget.”  

”Jeg kan bedst lide at 

dagene ligner sig selv, og 

jeg ved, hvad der skal 

ske. Det forvirrer mig, 

når tingene forandrer 

sig.”  



  

Esther er stærkt plaget af slidgigt i 

hofterne og kan næsten ikke gå. Hun 

går langsomt med rollator og kan gå i 

panik, hvis hun møder nogle børn, der 

leger på gaden. Derfor får hun sine 

varer leveret af købmandens søn. Til 

gengæld underviser hun ham i 

matematik, som er hendes store 

passion fra sin tid som lektor.  

 

Esther er bange for at 

falde og er især usikker 

på gaden. Hun bliver 

derfor helst i sin bolig.  

Esther siger: ”Jeg elsker 

en god matematisk 

udfordring og underviser 

købmandens søn – så 

henter han varer for 

mig.”  

 

 

 

 

 
Område 
 

 
Beskrivelser 

 
Eksempler på spørgsmål 
du kan stille 

 
Cases  

 
Sådan dokumenterer du i 
Nexus 

 
Roller 

Her skriver du 

borgerens oplysninger 

om, hvilke roller 

borgeren har udfyldt 

igennem livet, og hvilke 

roller, der har haft 

betydning. Det kan fx 

være familieroller, roller 

i sociale sammenhænge 

eller roller i arbejdslivet  

 

 

 

Har du nogen 

roller/funktioner som du 

sætter særligt pris på, og 

som du tænker vi bør 

kende til?  

 

Fru Hansen er mor til fire børn 

og har altid gået hjemme hos 

dem. Hun er en dygtig husmor, 

og hun sætter en ære i et pænt 

hjem, god og sund kost og et 

veldækket bord.  

 

Fru Hansen siger: ”Jeg har 

altid styret det herhjemme, 

og det er vigtigt for mig, at 

der er rent, og at der bliver 

serveret noget godt til 

gæster  

 

 

Hr. Eriksen er ugift og har ingen 

børn. Han har altid arbejdet 

meget og har boet i udlandet i 

flere år, hvor han var direktør 

for en fabrik. Han er medlem af 

Rotary og meget aktiv i den 

lokale afdeling. Han rejser en 

del, gerne til nye destinationer.  

Hr. Eriksen siger: ”Jeg har 

altid rejst meget og været i 

det meste af verden – men 

ikke charterferie, mere noget 

med udfordringer.”  

”Jeg har været leder hele 

livet og er stadig aktiv som 

aktivitetsleder i Rotary.”  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Område 
 

 
Beskrivelser 

 
Eksempler på spørgsmål 
du kan stille 

 
Cases  

 
Sådan dokumenterer du i 
Nexus 

 
 
 
Vaner 

 

 
Her skriver du det, som 

borger fortæller om sine 

vaner i dagligdagen og 

om sin døgnrytme.  

 

 
 

Hvordan ser din 

dagligdag ud?  

 

 

 

 

 

 
Vera går altid i den lokale Brugs 

om formiddagen kl. 10. Hun 

mødes med veninderne i 

Brugsen og bliver opdateret med 

de seneste nyheder. En god dag 

er, hvis hun får besøg af sine 

børn om eftermiddagen.  

 

 
Vera oplyser: ”Jeg kan bedst 

lide friske varer og går i 

Brugsen hver morgen kl. 

10.00, for der kommer 

mælken og brødet, og så ved 

jeg, det er friskt, når børnene 

kommer på besøg om 

eftermiddagen.”  

 



Hvad er vigtigt for dig i 

din dagligdag?  
Hr. Larsen vil gerne vækkes 

med kaffe kl. 6, som han var 

vant til derhjemme. Han vil 

gerne læse sin avis, så snart 

den kommer med avisbuddet, 

og han bliver meget frustreret, 

hvis avisen er blevet læst af en  

anden, inden den bliver bragt op 

til ham. Hans kone kommer på 

besøg om eftermiddagen. Det er 

vigtigt, at hun har kager med til 

kaffen.  

 

Hr. Larsen fortæller, at den 

bedste start på dagen er 

kaffe på sengen sammen 

med en frisk ulæst avis kl. 

6.00.  

Han fortæller også, at hans 

kone plejer at  

sørge for kage til 

eftermiddagskaffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Område 
 

 
Beskrivelser 

 
Eksempler på spørgsmål 
du kan stille 

 
Cases  

 
Sådan dokumenterer du i 
Nexus 

 
 
 
Uddannelse 

og job  

 

 
 
Her skriver du 

borgerens oplysninger 

om uddannelse og 

erhverv. Fx hvilke jobs 

har borger haft, 

hvilken betydning har 

 
 

Har du taget en 

uddannelse efter 

folkeskolen?  

 

Hvilke jobs har du haft 

og hvilken rolle spiller 

Fru Bentsen gik ud af skolen 

efter 10. klasse. Hun fik en 

læreplads på et kontor efter 

skolen. Da børnene blev store, 

fik hun en stilling som 

bogholder i et revisionsfirma. 

Hun hjælper stadig til i firmaet 

en gang imellem, hvis der er 

travlhed eller sygdom. Hun er 

Fru Bentsen fortæller, at 

hun efter folkeskolen kom i 

lære på kontor. Hun har i 

mange år arbejdet i et 

revisionsfirma og afløser 

stadig i firmaet en gang i 

mellem.  

 



arbejdslivet haft for 

borgeren og har 

borgeren evt. stadig 

tilknytning til 

arbejdspladsen og 

kollegaer.  

 

dit arbejdsliv for dig i 

dag?   
dårligt gående, så firmaet 

betaler en taxa frem og 

tilbage.  

 

Kaj startede som cykelbud i et 

større firma efter skole. Han 

forlod skolen efter 7. klasse. 

Siden har han arbejdet sig op 

igennem rækkerne og sluttede 

sin karriere i firmaet som 

lagerchef for to år siden. 

Firmaet har fyldt meget i hele 

hans liv, og hans 

omgangskreds består mest af 

gamle kolleger, som han ser 

jævnligt i firmaets seniorklub 

for pensionerede 

medarbejdere.  

 

Kaj oplyser, 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  

 

 

 

 


