
Vejledning til udfyldelse af Tilstandsdetalje ved Funktionsevnetilstande 
 

Tilstande udfyldes kun hvis borgeren har behov for hjælp/indsats. 

Tilstandsdetaljer 

Nuværende niveau  

Scores fra 1 – 4 fra lette, moderate, svære eller totale begrænsninger.  

Det er vigtigt at FV-niveauet scores som et GENNEMSNIT af HELE funktionsnedsættelsen.  

• fx Tilstanden ”Vaske sig” som indeholder alle opgaver omkring at vaske sig, så hvis borger har totale 

begrænsninger til fx nedre hygiejne men kun lette begrænsninger til øvre hygiejne, skal borger IKKE 

scores 4 men fx 2).  

• Det samme gælder alle øvrige Tilstande. (Obs Lave husligt arbejde indeholder både rengøring og 

tøjvask – Beskrives og scores efter gennemsnittet) 

Fagligt notat: - Kort og præcis beskrivelse 

• Feltet skal ALTID være opdateret og svare til borgerens nuværende tilstand, dvs der kan både være 

gamle op nye oplysninger, som skal fremgå af notatfeltet.  

• Årsag til tilstand 

o Hvad fejler borgeren – beskriv diagnose/funktionsnedsættelsen 

• Borgers funktionsevnetilstand incl nuværende ændring 

o Hvad er der sket og hvorfor kan borger ikke udføre opgaven 

o Hvilken betydning har begrænsningerne ift borgers hverdagsliv. 

• Hvor der er udfordringer i hjemmet eller uoverensstemmelse ift borgers vurdering af egne evner 

beskrives følgende: 

o Pårørendes oplysninger 

o Egne observationer og oplysninger 

Forventet niveau 

Scores fra 0 – 4 fra ingen, lette, moderate, svære eller totale begrænsninger. HUSK – gennemsnit af hele 

funktionsnedsættelsen. 

Beskrivelse – det vil i se udfyldt fra Visitationen.   
Lægger sig op mod ”Forventet niveau” fx  

• borger er lettere hukommelsessvækket og ikke realistisk omkring egen formåen… 

• Det forventes borger efter endt Mestring bliver selvhjulpen…. 

• Borger er terminal og funktionsniveauet vil ikke bedres. 

• Mestring er anmodet om at afdække/vejlede borger ift ”Tilstanden”  (selve mestringsforløbet, 

beskrives i handlingsanvisning, indsatsmål og skemaet Mestringsnotat) 

Borgers vurdering 

Det er Borgerens oplysninger -  



Udførelse: 
Borger udfører selv, udfører dele selv, udfører ikke selv, ikke relevant 

Betydning af udførelse: 
Borger oplever begrænsninger, oplever ikke begrænsninger 

Borgers forventning og mål: 
Her kan beskrives hvad borgeren forventer og hvordan borger evt. vil nå dertil. 

------------------ 

Ved indlæggelse følger ”Det faglige notat” indlæggelsesrapporten ved følgende Funktionsevnetilstande: 

• Af – og påklædning 

• Drikke 

• Spise 

• Færden i forskellige omgivelser 

• Gå på toilet 

• Forflytte sig 

• Vaske sig 

Se fx Indlæggelsesrapport – da indsatser og andre beskrivelser følger. 
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