
FS3 DOKUMENTATIONSSTANDARD
     

Opslagsværk for medarbejdere i Pleje & 
Visitation

Projektgruppen  FS 3

     



1

Indhold
Indledning..........................................................................................................................................................2

1.Sagsåbning......................................................................................................................................................3

2.Sagsoplysning .................................................................................................................................................4

3.Afgørelse og Bestilling ....................................................................................................................................5

4.Planlægning ....................................................................................................................................................6

5.Udførelse/levering..........................................................................................................................................7

Udførelse/levering dokumenteres på følgende måde: .....................................................................................7

6. Opfølgning .....................................................................................................................................................8

Dokumentationspraksis Visitationen.................................................................................................................9

Visitator .............................................................................................................................................................9

Sagsåbning.........................................................................................................................................................9

Sagsoplysning ....................................................................................................................................................9

Afgørelse/bestilling..........................................................................................................................................10

Planlægning .....................................................................................................................................................10

Udførsel/levering.............................................................................................................................................10

Opfølgning .......................................................................................................................................................10

Sagsbehandlende terapeut..............................................................................................................................11

Sagsåbning.......................................................................................................................................................11

Sagsoplysning ..................................................................................................................................................11

Afgørelse/bestilling..........................................................................................................................................11

Dokumentationspraksis for medarbejdere i Pleje & Omsorg..........................................................................13

Faglig koordinator............................................................................................................................................13

Sygeplejersker .................................................................................................................................................14

5.Udførelse/levering........................................................................................................................................15

Udførelse/levering dokumenteres på følgende måde: ...................................................................................15

Social - sundhedsassistenter............................................................................................................................16

Udførelse/levering dokumenteres på følgende måde: ...................................................................................16

Social – og sundhedshjælpere .........................................................................................................................17

Udførelse/levering dokumenteres på følgende måde: ...................................................................................17



2

Indledning
 Med indførelse af Fællessprog III (FS3) udarbejdes denne dokumentationsstandard for at 
understøtte implementeringen af metoden.  Dokumentationsstandarden skal medvirke til at skabe 
klarhed og entydighed i dokumentationen.

 I Visitation og Pleje skal FS3 give mulighed for, at man som medarbejder hurtigt kan danne sig et 
overblik over borgerens tilstand, indsatser og mål.                                                                                                              
Derudover skal FS3 forenkle dokumentationen for den enkelte medarbejder og der vil være en stor 
genanvendelse af data.

Dokumentationsstandarden beskriver, hvem der har ansvar for hvad i sagsgangen i den generiske 
procesmodel. 

Den kan bruges som opslagsværk for den enkelte medarbejder 

Der er 6 sagsgange i metoden.
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1.Sagsåbning       

Sagsåbningen dokumenteres ved at udfylde henvendelsesskema FS III
                                                                             
Modtageren af henvendelsen udfylder alle felter i henvendelsesskemaet. 
Der skal være kort og præcis tekst i henvendelsesårsag og hvad der ønskes hjælp til.

Ved henvendelser i oprettet sag arbejdes videre i eksisterende henvendelsesskema.
I Pleje og Omsorg vil henvendelser i oprettet sag dokumenteres i tilstand.                                                           
Ved ny sag oprettes nyt skema. 

       Den der opretter skal sende til relevante grupper: 

o Pleje og Omsorg

o Adm./ fagkonsulenter

o Visitation og hjælpemidler

Tabel 1 Hvem foretager sagsåbningen?

Område Personalegruppe
SEL § 83 § 83a Visitator
SEL §§ 112, 118, 119, 122 Administration, ST og visitator 
SEL § 86 (SEL § 44) Terapeut
SUL § 140 Terapeut
SUL § 138 Sygeplejerske
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2.Sagsoplysning
Generelle oplysninger skal dokumenteres i forbindelse med tilstandsudredning
Obligatoriske felter er: helbredsoplysninger, motivation, mestring og netværk

o Helbredoplysninger: lægestillede diagnoser noteres og det dokumenteres hvor 
oplysningerne kommer fra/ evt hvilken læge/special læge /indlæggelse.

o ”Motivation”, ”Mestring” og ”Netværk” udfyldes når oplysninger haves og kan ske 
løbende

o Andre for sagen relevante felter udfyldes

    Når sagen vedrører SEL § 83, 83a 84 stk 1 & 2, 86 stk 2, 94, 95 stk 2 samt 118 & 119, 
foregår dokumentationen på følgende måde: 
o Funktionsevnen på den enkelte tilstand scores fra 0-4 i feltet ”Nuværende niveau”. 

Herefter præciseres kort i prosatekst i ”Fagligt notat”. Scoring af funktionsevne sker altid 
med udgangspunkt i brug af hjælpemidler.

o Fagligt notat - uddybning af problematik og årsag- dokumenteres 
o Den forventede tilstand scores på den enkelte tilstand fra 0-4.
o I forhold til hver enkelt tilstand beskrives borgerens egen vurdering ift. ressourcer og 

begrænsninger samt betydning heraf.
o Borgerens forventninger og mål ift. tilstanden noteres
o Efter tilstandsudredningen foretages en samlet faglig vurdering.

 Når sagen vedrører SEL §§ 125, 126, 127, 128 og 129 stk 1 & 2, foregår dokumentationen ved 
sagsbehandling ud fra de opdaterede handleanvisninger og det fremsendte materiale fra 
Leverandør.

 Når sagen vedrører SEL §§ 112, 113, 114, 116 foregår dokumentationen på følgende måde.
o Relevant(e) tilstand(e) vælges. 
o Fagligt notat - Uddybning af problematik og årsag – dokumenteres.
o Beskrivelse – Beskrivelse af det ansøgte og mål
o Borgerens egen vurdering og betydning heraf på den enkelte tilstand noteres.
o Borgerens ønsker og mål noteres.
o ST-skema udfyldes med faglige begrundelser, afprøvninger, opfølgninger ol.

 Når sagen vedrører SEL §§ 112 – Helbredstilstande foregår dokumentationen på følgende 
måde.

o Relevant(e) tilstand(e) vælges. 
o ”Fagligt notat” – uddybning af problematik og årsag.
o ”Beskrivelse” – Beskrivelse af det ansøgte og mål.
o ST-skema udfyldes med faglige begrundelser, afprøvninger, opfølgninger ol.

 Når sagen vedrører Sundhedslovens (SUL) § 138 og § 140 foregår dokumentationen på 
følgende måde:
o Relevant tilstand vælges. 
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o Tilstand præciseres i overskrift i ”Nuværende niveau”.
o I ”Faglig notat” beskrives kort nuværende vurdering af problemet i prosatekst.
o Den forventede tilstand noteres i ” Forventet vurdering”. 
o I forhold til hver enkelt tilstand beskrives borgerens egen vurdering ift. ressourcer og 

begrænsninger og betydning heraf.
o ”Borgerens forventninger og mål” ift. tilstanden noteres

Forventet niveau er muligt at score som nuværende niveau eller på et lavere/højere niveau. Eks 
ved terminale borgere.

  Tabel 2 Hvem foretager sagsoplysningen?

Område Personalegruppe
SEL § 83 § 83a Visitator
SEL §§ 118, 119, 122 Visitator
SEL §§ 112, ST
SEL § 86 (SEL § 44) Terapeut
SUL § 140 Terapeut
SUL § 138 Sygeplejerske

3.Afgørelse og Bestilling
Dokumentationen af afgørelse/bestilling vedr. SEL §§ 83, 83a, 84 stk 1 & 2, 86 stk 2, 94, 95 stk 2 
samt 125 – 129 stk 2 samt 118 og 119, sker på følgende måde:

 På baggrund af Den samlede faglige vurdering 
o Visiteres til indsatser fra indsatskataloget incl bestilling
o Indsatser kobles til relevante tilstande og bestilles
o Der noteres et tidspunkt for opfølgning i form af en opgave 
o Sende afgørelsesbreve.  
oOrientere relevante samarbejdspartnere.

Dokumentation på afgørelser ved § 138

o Ud fra udredte tilstande på sundhedsloven visiteres til indsatser fra Indsatskataloget 
o Indsatser relateres til relevante tilstande
o Frekvens for indsatsen noteres
o Tidspunkt for opfølgning oprettes som en opgaver

Tabel 3: Hvem træffer afgørelser og tildeler indsatser?

Område Personalegruppe
SEL § 83 § 83a Visitator
SEL §§ 118, 119, 122 Visitator
SEL §§ 112, ST
SEL § 86 (SEL § 44) Terapeut
SUL § 140 Terapeut
SUL § 138 Sygeplejerske
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4. Planlægning   
Der udarbejdes en handlingsanvisning eller døgnrytmeplan på baggrund af den tildelte indsats.

    På baggrund af besøg hos borger:
o Tilrettes handlingsanvisning eller døgnrytmeplan. 
o Der udarbejdes og opstilles indsatsmål
o Der tages højde for Borgerens mål, der er beskrevet i tilstandspræciseringen når der 

udarbejdes handlingsanvisninger.
o Tidspunkt for opfølgning på indsatsmål og tidspunkt for opfølgning på forventet tilstand 

aftales evt med koordinator inden den sættes på som opgave.

 
 Tabel 4: Hvem løser de forskellige opgaver i forhold til dokumentation af 

planlægning

Område Noterer overordnet 
handlingsanvisning eller 
døgnrytmeplan

Udarbejder udførlig døgnrytme 
eller handlingsplan

SEL § 83 Visitator, Koordinator  
Mestringsterapeut

SOSU-assistent, SOSU-hjælper

SEL § 83 a Visitator, Koordinator  
Mestringsterapeut

SOSU-assistent, SOSU-hjælper, 
terapeut

SEL § 86 (SEL § 44) Terapeut Terapeut
SUL § 140 Terapeut Terapeut
SUL § 138 Sygeplejerske Sygeplejerske

(assistenter/hjælpere ved 
delegerede sygeplejeydelser)
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5.Udførelse/levering

Udførelse/levering dokumenteres på følgende måde:   
     SEL § 83 og SEL § 83 a

o Afvigelser fra det planlagte dokumenteres i observationsskema.
o  Giver afvigelsen anledning til ændringer i handlingsanvisningen eller døgnrytmeplanen 

opdateres den.
o Opdater generelle oplysninger, når der observeres nyt eller ændringer ift. det noterede.
o Observationer dokumenteres og relateres til relevante tilstande. 
o Resultatet af målinger dokumenteres.
o Såfremt der er opgaver som andre organisatoriske enheder skal løses, oprettes en 

opgave i Nexus
o   Ved ændringer i tilstand eller forventet tilstand, opdateres det faglige notat og der 

oprettes en opgave i Nexus til Faglig koordinator.

SUL § 138

o Leverede indsatser efter Sundhedsloven dokumenteres.
o Afvigelser fra det planlagte dokumenteres i observationsskema.  Giver afvigelsen 

anledning til ændringer i handlingsanvisningen eller døgnrytmeplanen opdateres den.
o Opdater generelle oplysninger, når der observeres nyt eller ændringer ift. det 

noterede.
o Observationer dokumenteres og relateres til relevante tilstande. 
o Resultatet af målinger dokumenteres.
o Såfremt der er opgaver som andre organisatoriske enheder skal løse Oprettes en 

opgave i Nexus 
o Ved ændringer i tilstand eller forventet tilstand opdateres det faglige notat og der 

oprettes en opgave i Nexus til sygeplejerske  

Tabel 5: Hvem løser de forskellige opgaver til dokumentation af udførsel/levering

Område Dokumentere 
i forhold til 
udførelse

Ændringer i 
fagligt notat

Kommunikere med 
Visitation om 
ændring i Tilstand – 
Forventet Tilstand

Ændringer i tilstand 
– også forventet

SEL § 83 SOSU-assistent, 
SOSU-hjælper

SOSU-
assistent, 

Koordinator Visitation

SEL § 83 a SOSU-assistent, 
SOSU-hjælper

SOSU-
assistent, 

Koordinator
Mestringsterapeut

Visitation

SEL § 86 
(SEL § 44) Terapeut Terapeut Terapeut
SUL § 140 Terapeut Terapeut Terapeut
SUL § 138 Sygeplejerske,

SOSU-assistent, 
SOSU-hjælper 
ved delegerede 
ydelser

Sygeplejerske
Sygeplejerske
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6. Opfølgning
 Den løbende opfølgning sker i forbindelse med udførelse/levering.
 Visitationen eller Sygeplejersken planlægger opfølgning på den forventede tilstand
 Visitation eller sygeplejersken opretter og sender som en opgave.
 Leverandører planlægger løbende opfølgning på Indsatsmål-  oprettes som en opgave

Ved opfølgning der er planlagt ifm. en afgørelse/ bestilling, vurderes og noteres nedenstående om:
           

• Myndighedsrollen (visitator, sygeplejerske eller terapeut) afgør om:
• Indsatsen skal afsluttes
• Fortsætte som planlagt
• Ændres inden for den visiterede ramme
• Der skal ske revisitation

Evt opdatering af andre oplysninger, generelle oplysninger. 

Tabel 6: Hvem er ansvarlig for den planlagte opfølgning

Område Personalegruppe
SEL § 83 § 83a Visitator
SEL § 86 Terapeut
SUL § 140 Terapeut
SUL § 138 Sygeplejerske

Hvem er ansvarlig for den løbende opfølgning: Driften
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               Dokumentationspraksis Visitationen

Visitator
Sagsåbning

 Sagsåbningen sker ved udfyldelse af Henvendelsesskema FSIII.
 Skal ske ved alle henvendelser; også når henvendelsen kommer internt fra anden 

fagområde. Eks fra Sundhed til V&H.
 Henvendelsesskema sendes eller tagges med ”Sygeplejen, Pleje & Omsorg”, hvis der er 

behov for en sygeplejehandling. 
 Den ansvarlige for sagsåbningen angiver hvem henvendelsen kommer fra, samtykke, 

henvendelsesårsag samt hvad der ønskes hjælp til. 
 Er der en diagnose/relevante funktionsnedsættelser på borgeren, noteres det i overblikket: 

”Generelle oplysninger” under Helbredsoplysninger. Det noteres desuden, hvor 
oplysningerne kommer fra samt dato.

Sagsoplysning

Alle har ansvar for, at ”Generelle oplysninger” er opdateret.

 Når sagen vedrører SEL § 83, 83a 84 stk 1 & 2, 86 stk 2, 94, 95 stk 2 samt 118 & 119, foregår 
dokumentationen på følgende måde: 

o Ud fra de indsamlede oplysninger, registreres funktionsevnen på den enkelte tilstand og 
uddybes i Tilstandsdetaljer. 

o Her scores funktionsevnen (begrænsninger) i niveauet mellem 0-4. Scoring af 
funktionsevnetilstand sker altid med udgangspunkt i brug af hjælpemidler.

o Fagligt notat skal noteres på den enkelte tilstand.
o Den forventede tilstand scores og registreres (niveauet mellem 0-4)
o Beskrivelse af og omkring det forventede niveau.
o Borgerens egen vurdering og betydning heraf på den enkelte tilstand noteres.
o Borgerens ønsker og mål noteres.
o Efter den samlede tilstandsudredning foretages en samlet faglig vurdering.

 Når sagen vedrører SEL §§ 125, 126, 127, 128 og 129 stk 1 & 2, foregår dokumentationen ved 
sagsbehandling ud fra de opdaterede handleanvisninger og det fremsendte matr. fra 
Leverandør. (Al sagsbehandling og dokumentation ligger under forløbet ”Magtanvendelse”

 Når sagen vedrører boligtildelingen (ældre -/og plejeboliger), foregår dette under forløbet 
”Boligvisitation”
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Afgørelse/bestilling

 Dokumentationen af afgørelse/bestilling vedr. SEL §§ 83, 83a, 84 stk 1 & 2, 86 stk 2, 94, 95 stk 
2, 118, 119 samt 125 – 129 stk 2, sker på følgende måde:

o På baggrund af Den samlede faglige vurdering 
 Visiteres til indsatser fra indsatskataloget, som relateres til tilstande – og 

bestilles
 Der noteres et tidspunkt for opfølgning i form af en opgave (på indsatsen eller 

tilstanden)
 Sende afgørelsesbreve.  
 Orientere relevante samarbejdspartnere.

Planlægning

Foretages af Leverandør

Udførsel/levering

Foretages af Leverandør

Opfølgning

Opfølgning på Tilstande og/eller bevilgede Indsatser iværksat efter SEL §§ 83, 83a, 84 stk 1 & 2, 
86 stk 2, 94, 95 stk 2, 118, 119, samt 125 – 129 stk 2, sker på flg. måde:

 Den løbende opfølgning sker i forbindelse med udførsel/levering. 
Der er situationer, hvor leverandøren og den endelige udfører ikke tilhører samme enhed. 
Eksempelvis hvor terapeut planlægger et SEL paragraf § 83a forløb, som hjemmeplejen 
udfører. Her planlægges en struktureret opfølgning (på indsatsmål, forventet tilstand og 
handlingsanvisning), hvor leverandøren følger op ved at sende opdateret Fagligt notat på 
Tilstanden og oprette en opgave til Visitationen.

o Visitator afgør om:
 Indsatsen skal afsluttes
 Fortsætte som planlagt
 Ændres inden for den visiterede ramme
 Der skal ske revisitation

 Den planlagte opfølgning (på tilstand, forventet tilstand samt indsats) er visitator ansvarlig for. 
Der oprettes en opgave i forbindelse med afgørelse/bestilling. Visitator følger op ved at søge 
opdaterede oplysninger (på reviderede tilstande, tilstandsdetaljer, forventede tilstande, 
indsatser og helhedsvurdering) som registreres i Fagligt notat på relevante Tilstande.

o Visitator afgør om:
 Om indsatsen skal afsluttes
 Fortsætte som planlagt
 Ændres inden for den visiterede ramme
 Der skal ske revisitation
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Sagsbehandlende terapeut
Sagsåbning

 Sagsåbningen sker ved udfyldelse af Henvendelsesskema FSIII.
 Skal ske ved alle henvendelser; også når henvendelsen kommer internt fra anden 

fagområde. Eks fra Sundhed til V&H.
 Henvendelsesskema sendes eller tagges med ”Sygeplejen, Pleje & Omsorg”, hvis der er 

behov for en sygeplejehandling. 
 Den ansvarlige for sagsåbningen angiver hvem henvendelsen kommer fra, samtykke, 

henvendelsesårsag samt hvad der ønskes hjælp til. 
 Er der en diagnose/relevante funktionsnedsættelser på borgeren, noteres det i overblikket: 

”Generelle oplysninger” under Helbredsoplysninger. Det noteres desuden, hvor 
oplysningerne kommer fra samt dato.

Sagsoplysning

Alle har ansvar for, at ”Generelle oplysninger” er opdateret.

 Når sagen vedrører SEL §§ 112, 113, 114, 116 foregår dokumentationen på følgende måde.
o Relevant(e) tilstand(e) vælges. 
o Fagligt notat - Uddybning af problematik
o Beskrivelse – Beskrivelse af det ansøgte og mål
o Borgerens egen vurdering og betydning heraf på den enkelte tilstand noteres.
o Borgerens ønsker og mål noteres.
o ST-skema udfyldes med faglige begrundelser, afprøvninger, opfølgninger ol.

 Når sagen vedrører SEL §§ 112 – Helbredstilstande foregår dokumentationen på følgende 
måde.

o Relevant(e) tilstand(e) vælges. 
o Fagligt notat – uddybning af problematik.
o Beskrivelse – Beskrivelse af det ansøgte og mål.
o ST-skema udfyldes med faglige begrundelser, afprøvninger, opfølgninger ol. 

Afgørelse/bestilling

 Dokumentationen af afgørelse/bestilling vedr. SEL §§ 112, 113, 114, 116 sker på følgende 
måde:

o §112: På baggrund af faglig vurdering sendes afgørelse til borger og der bestilles 
hjælpemiddel via DMS ved bevilling. 

o §113 stk. 3: På baggrund af faglig vurdering sendes afgørelse til borger og denne 
handler herfra. 

o §113 stk. 5: På baggrund af faglig vurdering sendes afgørelse til borger og der bestilles 
via DMS ved bevilling. 

o §114: På baggrund af faglig vurdering sendes afgørelse til borger og denne handler 
herfra. 
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o §116: På baggrund af faglig vurdering sendes afgørelse til borger og boligændring 
bestilles ved relevant håndværker. 

o Der noteres et tidspunkt for opfølgning i form af en aftale. 

Planlægning

Foretages som udgangspunkt af leverandør. Særlige ønsker fra borger udtrykt under visitationen 
kan noteres i overordnet døgnrytmeplan eller handlingsanvisning fokus (ved SEL § 83a).

 Den faglige planlægning sker ellers på baggrund af tværfaglig målsamtale med borger.

Udførsel/levering

Dokumentationen af udførsel/levering sker på følgende måde:

 Reager på opgaver fra leverandør ift ændringer i tilstand, forventet tilstand, faglige notater 
ol.

Opfølgning

Opfølgning på afgørelse/bestilling vedr. SEL §§ 112, 113, 114, 116 sker på følgende måde:

 Opfølgning sker i forbindelse med afgørelse/afprøvning/tilretninger. 
Her planlægges en struktureret opfølgning, hvor den sagsbehandlende terapeut har ansvaret 
for at søge informationer. Dette struktureres i form af en aftale.

Hvis der er ændringer i relevante tilstande, skal sagsbehandlende terapeut sikre, at Fagligt 
notat opdateres. 
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 Dokumentationspraksis for medarbejdere i Pleje & Omsorg

Faglig koordinator
Planlægning foretages af leverandør. Særlige ønsker fra borger udtrykt under visitationen kan 
noteres i døgnrytmeplan eller handlingsanvisning fokus (ved SEL § 83a).

 Den faglige planlægning sker på baggrund af målsamtale evt tværfaglig med borger.

Udførsel/levering

Dokumentationen af udførsel/levering sker på følgende måde:

 Planlægger oprettede opgaver fra medarbejdere ift ændringer i tilstand, forventet tilstand 
via faglige notater.

Opfølgning

 Løbende opfølgning. Det vil sige opfølgning på indsatsmål og forventet tilstand. Justering i 
handleanvisninger foretages

 Ved planlagt opfølgning: Vurdér og notér om:
o Indsatsen skal afsluttes
o Fortsætte som planlagt
o Ændres inden for den visiterede ramme
o Der skal ske re-visitation.
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Sygeplejersker 
      Sagsåbning       

Sagsåbningen – en myndighedsopgave - dokumenteres ved at udfylde et 
henvendelsesskema, 
Den der modtager en henvendelse udfylder alle felter i skemaet. Henvendelsesårsag skal 
være en kort og præcis tekst   hvad der ønskes hjælp til

•  Ved henvendelser i allerede oprettet og aktiv sag dokumenteres i tilstand.

•  Ved ny sag oprettes nyt Henvendelsesskema.

•  Den der opretter skal sende eller tagge til relevante grupper: 

 Pleje og Omsorg
 Adm / fagkonsulenter                  
 Visitation og hjælpemidler

     Faggruppen krydser af når de har afsluttet deres del af Henvendelsesskemaet.

     Sagsoplysning  

         Generelle oplysninger skal dokumenteres inden eller i forbindelse med Tilstandsudredning

• Helbredsoplysninger udfyldes. Hvis der er lægestillede diagnoser noteres de, og det        
dokumenteres hvor de kommer fra evt hvilken læge/special læge /indlæggelse
Motivation, Mestring og netværk udfyldes når oplysninger haves og kan ske løbende
Andre for sagen relevante felter udfyldes

 Når sagen vedrører Sundhedslovens (SUL) § 138 og § 140 foregår dokumentationen på 
følgende måde:
• Relevant tilstand vælges. 
• Tilstand præciseres i overskrift i ”Nuværende niveau”.
• I ”Faglig notat” beskrives kort nuværende vurdering af problemet i prosatekst.
• Den forventede tilstand noteres i ” Forventet vurdering”. 
• I forhold til hver enkelt tilstand beskrives borgerens egen vurdering ift. ressourcer og 

begrænsninger og betydning heraf.
• ”Borgerens forventninger og mål” ift. tilstanden noteres

Forventet niveau er muligt at score som nuværende niveau eller på et lavere/højere niveau. Eks 
ved terminale borgere.
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Afgørelse/bestilling

På baggrund af helbredstilstand og evt sygeplejefaglig udredning tildeles indsatser fra 
Indsatskataloget 

• Der skabes relation mellem tilstand og relevant indsats
• Frekvens for indsatsen noteres

Planlægning

Der udarbejdes en handlingsanvisning eller døgnrytmeplan på baggrund af den tildelte indsats.

    På baggrund af besøg hos borger:
 Tilrettes handlingsanvisning eller døgnrytmeplan. 
 Der udarbejdes og opstilles indsatsmål
 Der tages højde for Borgerens mål, der er beskrevet i tilstandspræciseringen når der 

udarbejdes handlingsanvisninger.
 Tidspunkt for opfølgning på indsatsmål og tidspunkt for opfølgning på forventet tilstand 

aftales evt med koordinator inden den sættes på som opgave.

5.Udførelse/levering

Udførelse/levering dokumenteres på følgende måde:   
     SEL § 83 og SEL § 83 a

• Afvigelser fra det planlagte dokumenteres i observationsskema. Fører afvigelsen til 
ændringer i handlingsanvisningen eller døgnrytmeplanen opdateres den.

• Opdater generelle oplysninger, når der observeres nyt eller ændringer i f t det noterede.
• Observationer dokumenteres og relateres til relevante tilstande. 
• Resultatet af målinger dokumenteres.
• Såfremt der er opgaver som andre organisatoriske enheder skal løse sendes en opgave
• Ved ændringer i tilstand eller forventet tilstand opdateres det faglige notat og sendes som 

opgave til faglig koordinator, som vurderer og sender til visitationen

 SUL § 138

• Leverede ydelser efter Sundhedsloven dokumenteres.
.

• Afvigelser fra det planlagte dokumenteres i observationsskema. Fører afvigelsen til 
ændringer i handlingsanvisningen eller døgnrytmeplanen opdateres den.

• Opdater generelle oplysninger, når der observeres nyt eller ændringer i f t det noterede.
• Observationer dokumenteres og kobles til relevante tilstande. 
• Resultatet af målinger dokumenteres.
• Såfremt der er opgaver som andre organisatoriske enheder skal løse sendes en opgave
• Ved ændringer i tilstand eller forventet tilstand opdateres det faglige notat og evt den 

forventede Tilstand
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Opfølgning

 Foretag planlagt opfølgning både på Indsatsmål og på den forventede tilstand på de 
tidspunkter som blev fastsat under afgørelse/bestilling og vurdér og notér om:
o Indsatsen skal afsluttes.
o Fortsætte som planlagt.
o Ændres inden for den visiterede ramme.
o Der skal ske revisitation.

 Vurder om der skal tilføjes eller ændres i Generelle Oplysninger

Social - sundhedsassistenter
Udførelse/levering dokumenteres på følgende måde:   
     SEL § 83 og SEL § 83 a

• Handleanvisninger / døgnrytmeplan tilrettes efter aftale
• Afvigelser fra det planlagte dokumenteres i observationsskema. Fører afvigelsen til 

ændringer i handlingsanvisningen eller døgnrytmeplanen opdateres den.
• Opdater generelle oplysninger, når der observeres nyt eller ændringer i f t det noterede.
• Observationer dokumenteres og kobles til relevante tilstande. 
• Resultatet af målinger dokumenteres.
• Såfremt der er opgaver som andre organisatoriske enheder skal løse sendes en 

opgave
• Ved ændringer i tilstand eller forventet tilstand opdateres det faglige notat og sendes 

som opgave til faglig koordinator, som vurderer og sender til visitationen
• Ved et nyopstået behov oprettes og beskrives en tilstand og sendes som opgave til 

faglig koordinator, som vurderer og sender til visitationen

Opfølgning 

 Foretag planlagt opfølgning både på indsatsmål og på den forventede tilstand på de 
tidspunkter som blev fastsat under afgørelse/bestilling og vurdér og notér i samarbejde med 
faglig koordinator om:
o Indsatsen skal afsluttes.
o Fortsætte som planlagt.
o Ændres inden for den visiterede ramme.
o Der skal ske revisitation.

     SUL § 138

• Handleanvisninger / døgnrytmeplan tilrettes efter aftale
• Leverede ydelser efter Sundhedsloven dokumenteres.
• Afvigelser fra det planlagte dokumenteres i observationsskema. Fører afvigelsen til 

ændringer i handlingsanvisningen eller døgnrytmeplanen opdateres den. Evt I 
samarbejde med sygeplejerske
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• Opdater generelle oplysninger, når der observeres nyt eller ændringer i f t det 
noterede.

• Observationer dokumenteres og kobles til relevante tilstande. 
• Resultatet af målinger dokumenteres.
• Såfremt der er opgaver som andre organisatoriske enheder skal løse sendes en 

opgave
• Ved ændringer i tilstand eller forventet tilstand opdateres det faglige notat og 

sendes til Sygeplejerske  

     
Opfølgning 

 Foretag planlagt opfølgning både på indsatsmål og vurdér og notér i samarbejde med 
sygeplejerske om:
o Indsatsen skal afsluttes.
o Fortsætte som planlagt.
o Ændres inden for den visiterede ramme.
o Der skal ske revisitation.

Vurder om der skal tilføjes eller ændres i Generelle Oplysninger

Social – og sundhedshjælpere
Udførelse/levering dokumenteres på følgende måde:   
     SEL § 83 og SEL § 83 a

o Handleanvisninger / døgnrytmeplan tilrettes efter aftale
o Afvigelser fra det planlagte dokumenteres i observationsskema. Fører afvigelsen til 

ændringer i handlingsanvisningen eller døgnrytmeplanen opdateres den evt i 
samarbejde med SSA eller faglig koordinator

o Opdater generelle oplysninger, når der observeres nyt eller ændringer i f t det noterede.
o Observationer dokumenteres og kobles til relevante tilstande. 
o Resultatet af målinger dokumenteres.
o Såfremt der er opgaver som andre organisatoriske enheder skal løse sendes en 

opgave.
o Ved ændringer i tilstand eller forventet tilstand sendes opgave hvor ændringen er 

beskrevet til faglig koordinator, som vurderer og sender til visitationen
Opfølgning 

 Foretag planlagt opfølgning både på indsatsmål og på den forventede tilstand på de 
tidspunkter som blev fastsat under afgørelse/bestilling og vurdér og notér i samarbejde med 
faglig koordinator om:
o Indsatsen skal afsluttes.
o Fortsætte som planlagt.
o Ændres inden for den visiterede ramme.
o Der skal ske revisitation.



18

     SUL § 138

o Leverede ydelser efter Sundhedsloven dokumenteres.
o Afvigelser fra det planlagte dokumenteres i observationsskema. Fører afvigelsen til 

ændringer i handlingsanvisningen eller døgnrytmeplanen opdateres den.
o Opdater generelle oplysninger, når der observeres nyt eller ændringer i f t det 

noterede.
o Observationer dokumenteres og kobles til relevante tilstande. 
o Resultatet af målinger dokumenteres.
o Såfremt der er opgaver som andre organisatoriske enheder skal løse sendes en 

opgave
o Ved ændringer i tilstand eller forventet tilstand, sendes opgave hvor ændringen er 

beskrevet til sygeplejerske   
o   Vurder om der skal tilføjes eller ændres i Generelle Oplysninger

Projektgruppen september 2018


	Random..docx

