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                                                                                          Funktionsevnetilstande  FS III

                                                                                                 Guide til niveauer Oktober 2018

Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger

Lette begrænsninger Moderate 
begrænsninger

Svære 
begrænsninger

Totale begrænsninger

Borgeren er 
selvhjulpen og har 
ikke behov for 
perssonassistance 
for at udføre 
aktiviteten

Borgeren er den 
aktive part og kan 
med let 
personassistance 
udføre aktiviteten

Borgeren er den 
aktive part og kan 
under forudsætning 
af moderat 
personassistance 
udføre aktiviteten

Borgerne deltager og 
kan under 
forudsætning af 
omfattende 
personassistance 
udføre aktiviteten
Tilstedeværelse er 
nødvendigt gennem 
hele aktiviteten

Borgeren er ude af 
stand til at 
udføre/deltage i 
aktiviteten og har 
behov for fuldstændig 
personassistance for 
at udføre aktiviteten.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger. 

Lette 
begrænsninger. 

Moderate begrænsninger. Svære 
begrænsninger. 

Totale 
begrænsninger.

Egenomsorg
Selvhjulpen – evt. 
ved brug af 
hjælpemidler. F.eks. 
badetaburet, greb, tå-
vasker, tå-tørrer, 
rygbadebørste osv.

Borger er den 
aktive part.
Borger er i det store 
hele selv i stand til 
at vaske og tørre 
sig.  

Borger er den aktive part.  
Borger er i stand til selv at 
klare de fleste delaktiviteter 
i at vaske og tørre sig.  

Borger deltager i 
delaktiviteter. 
Borger er i ringe 
grad i stand til at 
vaske og tørre sig.

Borger er ude af 
stand til at deltage 
i at vaske og tørre 
sig. 

Vaske sig 
Vaske/tørre sig på kroppen 
og kropsdele med 
anvendelse af vand og 
passende rensemidler f.eks. 
tage bad, brusebad, vaske 
hænder og fødder, ansigt og 
hår og tørre sig med 
håndklæde. Ingen behov for 

personassistance. 
Behov for let 
personassistance 
/guidning før, 
under eller efter 
bad eller etagevask. 
1-2 delaktiviteter. 

Det kan være:
-Påmindelse.
-Tilrettelæggelse.
-Tilpasning af 
temperatur.
-Tilsyn af 
sikkerhedsmæssige 
grunde.

Behov for moderat 
personassistance/guidning.

Hjælp er nødvendigt ved 
flere delaktiviteter
I badet eller etagevask.

 Det kan være: 
- Færden til og fra 
badeværelse og/eller 
placere badebænk. 
-Vaske og/eller tørre sig ifm 
nedre hygiejne. 

Behov for 
omfattende 
hjælp/guidning. 
Personassistance er 
nødvendig ved alle 
delaktiviteter. 

Det kan være:
-Både støtte 
og/eller guidning, 
hvor borger 
deltager/udfører 
selve aktiviteten. 

Behov for 
fuldstændig hjælp 
til alt. 

Borger deltager ikke 
eller modarbejder.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger.

Lette begrænsninger. Moderate begrænsninger. Svære 
begrænsninger. 

Totale begrænsninger. 

Egenomsorg
Selvhjulpen.
Evt ved brug af 
hjælpemidler så som 
f.eks.
Badetaburet, greb ved 
bruser, tå-vasker, tå-
tørrer, rygbadebørste 
osv

Borger er den aktive 
part. Er i det store 
hele i stand til selv at 
klare kropspleje. 

Borger er den aktive part 
Er i stand til at klare de fleste 
delaktiviteter i aktiviteten.

Borger deltager i 
enkelte delaktiviteter 
Er i ringe grad i stand 
at pleje kroppen.

Er ude af stand til at 
deltage i kropsplejen.

Kropspleje
Pleje af de dele af 
kroppen, som behøver 
anden pleje end vask 
og tørring f.eks. hud, 
ansigt, tænder, hår, 
negle.

 Inkl.: hudpleje, 
tandpleje, hårpleje, 
neglepleje 

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance 
/guidning før, under 
eller efter kropspleje. 

Det kan være:
-Påmindelse. 
-Finde remedier. 
-Tilrettelæggelse.
-Åbne tuber, cremer.

Behov for moderat 
personassistance til et eller 
flere delaktiviteter af 
kropspleje.

 Det kan være:
- Barbering af dele af ansigt.
- Hjælp til ukompliceret 
neglepleje.

Behov for 
omfattende hjælp. 
Personassistance er 
nødvendig ved alle 
delaktiviteter.

Det kan være:
- Fysik støtte og/eller 
mundtlig guidning.

Behov for fuldstændig 
hjælp til alt. 

Borger deltager ikke 
eller modarbejder.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger. 

Lette begrænsninger. Moderate 
begrænsninger. 

Svære begrænsninger. Totale begrænsninger. 

Egenomsorg 
Selvhjulpen, evt. ved 
brug af hjælpemidler 
eks
strømpepåtager/aftager, 
lang skohorn, 
knappekrog

Borger er den aktive 
part, og er i det store 
hele selv i stand til at 
klæde sig af og på. – 
undtagen enkelte 
delaktiviteter.

Borger er den aktive 
part og i moderat grad i 
stand til at klare flere 
delaktiviteter i at klæde 
sig af og på. 

Borger deltager, i 
enkelte delaktiviteter i 
aktiviteten.
 Er i ringe grad i stand til 
at varetage af- og 
påklædning.

Borger er ude af stand 
til at deltage aktivt i 
aktiviteten. 

Af og påklædning

At på- og afklæde sig, at 
tage fodbeklædning på og af 
i rækkefølge og i 
overensstemmelse med den 
sociale sammenhæng og de 
klimatiske forhold som 
f.eks. iføre sig, rette på og 
afføre sig skjorter, bluser, 
bukser, undertøj, 
strømpebukser, hatte, 
handsker, frakker, 
sko/hjemmesko. 

 

 

Inkl.: tage tøj på og af inkl. 
sko og strømper og vælge 
passende påklædning, 

 

kropsbårne hjælpemidler, 
som ikke er 
behandlingsredskab. 
F.eks. høreapparat, 
benprotese.

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance 
før/under/efter til 
enkelte dele. 

Det kan være:
- Lukning af tøj 
(knapper, lynlåse, BH, 
sko osv.).
- Rette på tøjet.
- Valg af tøj.
- Påmindelse om at 
skifte tøj.

Behov for moderat 
personassistance til et 
eller flere dele.

Der kan være: 
-Flere dele af øvre 
påklædning (Bluse og 
jakke eller flere dele af 
nedre påklædning, 
strømper og bukser.).

Behov for omfattende 
personassistance 
guidning/hjælp til af og 
påklædning. 

Det kan være:
- Tilstedeværelse er 
nødvendig til stort set 
alle dele af aktiviteten
(Kan evt. selv vælge tøj 
eller tage tøj på en arm 
eller tage sko på den ene 
fod).

Behov for fuldstændig 
personassistance til alle 
dele.

Deltager ikke eller 
modarbejder.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger.

Lette begrænsninger. Moderate begrænsninger. Svære begrænsninger. Totale begrænsninger. 

Egenomsorg
Selvhjulpen
Evt. med 
hjælpemidler som 
eks tunge kopper, 
elektrisk dåseåbner, 
skruelågsåbner osv.

Borger er den aktive og 
i det store hele selv i 
stand til selv at skænke 
og drikke/føre væske til 
munden.

Borger er den aktive. Borger 
er i moderat grad i stand til 
selv at drikke. Evt. med 
sugerør

Borger kan deltage i 
enkelte delaktiviteter. 

Borger er ude af stand 
til at deltage aktivt i 
aktiviteten. 

At Drikke
(fra bord til mund)
Holde fast om en drik, 
tage drikken op til 
munden og drikke i 
overensstemmelse med 
den sociale 
sammenhæng.  Blande, 
omrøre og skænke 
drikke op, åbne flasker 
og dåser, bruge sugerør 
eller drikke af rindende 
vand fra en hane eller en 
kilde.

Ingen behov for 
personassistance

Behov for let 
personassistance.

Det kan være hjælp til 
at: 
 -Åbne sodavand, 
mælkekarton, blande 
væsker i kande. 
-Minde om væskeindtag.
-Opgaven kan gøres på 
forhånd.

Behov for moderat 
personassistance/guidning 
er nødvendig ved tilknyttede 
opgaver.

Det kan være hjælp til at: 
-Skænke op.
-Komme mælk i kaffen/te.
-Omrøre og blande 
fortykkelse i væske.
- Minde om væskeindtag.
-Opgaven skal gøres ved 
indtagelsen.

Behov for omfattende 
personassistance til stort 
set alle delaktiviteter.
Tilstedeværelse er 
nødvendigt.

Det kan være:
-Detaljeret guidning.
-Løfte kop/glas op til 
munden.
- Nødes til at drikke.

Behov for fuldstændig 
personassistance til alle 
dele.

Det kan være: 
- Hjælp til at føre væske 
til munden. 
- Evt. Væske i sonde.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger. 

Lette 
begrænsninger.

Moderate begrænsninger. Svære begrænsninger. Totale 
begrænsninger. 

Egenomsorg
Selvhjulpen. Borger er den 

aktive. Borger er 
stort set selv i stand 
til selv at 
spise/drikke alle 
konsistenser.

Borger er den aktive part i de 
fleste delaktiviteter.
Borger er i moderat grad i stand 
til at indtage føde af forskellige 
konsistenser.

Borger deltager og kan i ringe 
grad spise selv. Begrænsning på 
konsistenser. 
Borger kan som led i træning, 
indtage flere konsistenser.

Borger er ude af 
stand til at deltage 
og kan ikke indtage 
føde via munden.

Fødeindtagelse
(fra mund til mave)
Indtagelse og 
bearbejdning af 
fødemidler og væsker 
gennem munden. 

At suge, tygge, bide og 
behandle maden i 
mundhulen, spytflåd, at 
synke, gylpe, spytte og 
kaste op; tilstande som 
dysfagi, aspiration af 
føde, aerofagi, øget 
spytproduktion, savle, 
utilstrækkelig 
spytproduktion.

Ekskl.: fornemmelser 
relaterede til 
fordøjelsessystemet.

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance.  

Det kan være:
- let opsyn under 
måltid. 
-Verbal guidning til 
at tygge og synke 
og til regulering af 
tempo.

Behov for moderat 
personassistance til et eller flere 
trin. 

Det kan være:
- Moderat opsyn/guidning til at 
tygge og synke.
-OBS – regulering af tempo, 
mængde og konsistenser 
undervejs i måltidet (fx 
flæskesvær) eller slimdannende 
madvarer. 
- Regulering af mad (tilretning af 
portioner og energiindtag).
-Hjælp til siddestilling.

Behov for omfattende 
personassistance til 
guidning/hjælp.
Tilstedeværelse er nødvendig 
under hele måltidet.
Det kan være:
- Indtage purékost eller fortykket 
væske.
- Kompensation til tygge- eller 
kæbekontrol (Terapeutopgave).
- Speciel siddestilling og 
hjælpemidler.
- Forberedelse til et måltid, så 
som mundstimulation, guidning, 
tungeøvelser.

Behov for 
fuldstændig 
personassistance

Det kan være:
- Sondeernæring og 
væske via sonde.
- Primært 
sondeernæring med 
afprøvning eller 
smagsoplevelser med 
mos eller drikke ifm. 
Terapeutisk spisning.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger.

Lette 
begrænsninger.

Moderate begrænsninger. Svære begrænsninger. Totale begrænsninger.

Egenomsorg
Selvhjulpen
Evt. med 
hjælpemidler som 
eks
Good grip bestik, 
tallerkner med 
skridsikker bund osv.

Borger er den 
aktive og kan 
stort set selv i 
stand til at føre 
anrettet mad op til 
munden.

Borger er den aktive part og kan 
selv udføre de fleste 
delaktiviteter i at føre made op til 
munden evt. med guidning.

Borger deltager og kan selv 
udføre enkelte 
delaktiviteter. Kan i nogen 
grad bruge spiseredskab.

 Borger er ude af stand 
til at føre anrettet mad 
op til munden eller 
bruge et redskab.

Spise (fra bord til 
mund)
Udføre sammensatte 
handlinger i forbindelse 
med indtagelse af føde, 
som er serveret for en, få 
maden op til munden og 
spise på en kulturelt 
accepteret måde, skære 
eller bryde maden i 
stykker, åbne flasker og 
dåser, anvende 
spiseredskaber, deltage i 
måltider og i 
festligheder.

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance 
til et 1-2 
delaktiviteter.

Det kan være til 
at: 
- Skære maden i 
stykker
- Tage mad fra fad.
- Åbne emballage.
- Minde om 
måltider. 

Behov for moderat 
personassistance/guidning til et 
eller flere trin.

Det kan være til: 
- Igangsætning.
- Påminde om indtagelse.
- Indtagelse af dele af maden 
(f.eks. supper eller dele af 
måltidet).
-Tilknyttede opgaver som f.eks. at 
dreje tallerken og putte sukker i 
kaffe.
- Guidning under/til deltagelse i 
sociale måltider.

Behov for omfattende 
personassistance.

Det kan være:  
-Tilstedeværelse er 
nødvendigt.
-Detaljeret guidning under 
måltidet.
-Aktiv hjælp til flere dele af 
måltiderne.

Borger har behov for 
fuldstændig 
personassistance til alle 
måltider.

-Hjælp til alle dele af 
alle måltider (mades).
-Sondeernæring.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydeli
ge 
begrænsninger. 

Lette 
begrænsninger.

Moderate begrænsninger. Svære begrænsninger. Totale 
begrænsninger.

Egenomsorg
Selvhjulpen. Borger er den 

aktive. Borger er 
i det store hele 
selv i stand til, at 
varetage egen 
sundhed, ved at 
problemløse og 
forebygge.

Borger er den aktive. Borger kan 
problemløse i flere situationer i 
forhold til kendte problemstillinger.

Borger deltager, men kan kun i få 
situationer 
problemløse/forebygge.
Borger deltager i begrænset 
omfang.

Borger er ude af 
stand til at vare 
tage egen sundhed.

Varetage egen 
sundhed.
Sikre sit velvære, 
helbred og fysiske og 
psykiske velbefindende 
ved f.eks. at indtage 
varieret kost, have 
passende niveau af 
fysisk aktivitet/motion, 
holde sig varm eller 
afkølet, undgå skader på 
helbredet, lade sig 
vaccinere og følge 
regelmæssige 
helbredsundersøgelser.

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance 
ved konkrete 
opgaver. 

Det kan være at:
-Lade sig 
vaccinere.
-Afdække 
specialbehov for 
f.eks. kost.

Behov for moderat 
personassistance til overordnet 
koordinering/forebyggelse
Det kan være til at:
-Se nødvendigheden af personlig 
hygiejne og/eller rengøring af 
hjemmet.
-Indtage varieret, evt. energiberiget, 
kost
-Have et passende aktivitetsniveau
-Reagere på behov fx selv tage 
kontakt til egen læge evt. på 
opfordring.

Behov for omfattende 
personassistance, til at reagere på 
ændring i 
sundhedstilstand/forebygge 
forværring i sygdom og ved tab i 
funktionsevne.

Det kan være til at:
-Holde sig varm/afkølet
-Indtage sufficient ernæring.
-Tage kontakt til egen læge, da 
borger ikke tager kontakt på trods 
af opfordring.

Behov for 
fuldstændig 
personassistance 
til at, reagere på 
ændringer i 
sundhedstilstande
n/forebygge 
forværring af, 
sygdom og tab i 
funktionsevne.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger.

Lette begrænsninger. Moderate begrænsninger. Svære begrænsninger. Totale begrænsninger.

Egenomsorg
Selvhjulpen.
eventuelt ved brug af 
hjælpemidler så som 
f.eks. et bækken, en 
toiletstol og selv kan 
rengøre 
hjælpemidlerne

Borger er den aktive. 
Borger er stort selv i stand 
til at gå på toilet.

Borger er den aktive. Borger 
kan selv klare flere 
delaktiviteter.

Borger deltager, men kan 
ikke selv gå på toilet.

Borger er ude af stand 
til at deltage i at gå på 
toilet.

Gå på Toilet
Planlægge og udføre 
toiletbesøg til 
udskillelse af 
affaldsprodukter 
(menstruation, urin og 
afføring) og 
efterfølgende rengøring.

Inkl. af og påklædning i 
forbindelse med 
toiletbesøg
Styre vandladning, 
afføring, menstruation.

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance.
Hjælp til en enkelt(e) 
del(e).

Det kan være:
-Påsætning af ble/bind.
-Tømme og rengøre 
bækken/toiletspand/kolbe
-Minde om toiletbesøg 
og/eller vaske hænder.

Behov for moderat 
personassistance. Hjælp til 
flere dele af toiletbesøg.

Det kan være:
-Hjælp til tørring ifm. afføring, 
men klarer de andre toiletbesøg 
selv.
-Skiftning af ble flere gange i 
døgnet. 
-Af og påklædning.
-Vaske hænder. 
-Hjælp til placering på toilet.

Behov for omfattende 
personassistance/guidning.
Tilstedeværelse 
nødvendigt. 

Det kan være:
-Tørre og evt. vaske sig
-Færden til og fra toilet
-Rejse og sætte sig på toilet. 

Behov for fuldstændig 
personassistance til 
alle delfunktioner i 
forhold til toiletbesøg.

Inkontinente der ikke 
kan mærke og reagere 
på at de er kommet af 
med afføring og/eller 
urin.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger.

Lette 
begrænsninger. 

Moderate begrænsninger. Svære begrænsninger. Totale 
begrænsninger.

Praktiske 
opgaver 

Selvhjulpen, evt. 
med brug af 
hj.mdl./specielle 
redskaber. F.eks. 
moppesystem, 
støvekost på skaft, 
vasketøjskurv på 
hjul osv.

Borger er den 
aktive. Borger 
klarer 
hovedparten af 
det huslige 
arbejde evt. med 
guidning/påmin
delse.

Borger er den aktive, men har 
behov for støtte til flere 
delaktiviteter.

Borger deltager med støtte 
og guidning i enkelte 
opgaver.

Borger er ude 
af stand til at 
deltage i 
huslige arbejde.

Lave husligt 
arbejde 
Holde hus ved at gøre 
rent, vaske tøj, bruge 
husholdningsmaskiner, 
opbevare mad og smide 
affald ud, tørre 
overflader af, holde 
orden, bruge kost, 
børster og støvsuger. 
Bruge vaskemaskine, 
tørretumbler og 
strygejern. 

Inkl. rengøre køleskab

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance 
enkelte dele.
Det kan være:
-Hjælp til at 
støvsuge 
og/eller 
gulvvask
-Hjælp til 
håndtering af de 
store stykker 
tøjvask.

Behov for moderat 
personassistance til flere 
delaktiviteter ud over gulvrengøring. 

Det kan være: 
- Hjælp til at rengøre et toilet.
- Hjælp til at skifte sengetøj.
- Støvaftørring oppe og nede. 
- Enkelte tøjvaskfunktioner så som 
at hænge vasketøj op/tage vasketøj 
ned.
- Minde om oprydning.

Behov for omfattende 
personassistance og 
guidning. 

Det kan være:
-Aftørring i nåhøjde.
-Rengøre hele 
badeværelset.
-Tøjvask.
-Opvask.
- Støtte til oprydning.

Behov for 
fuldstændig 
personassistan
ce og hjælp til 
alle opgaver 
forbundet med 
husligt arbejde.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger.

Lette begrænsninger. Moderate 
begrænsninger.

Svære 
begrænsninger.

Totale begrænsninger. 

Praktiske 
opgaver

Selvhjulpen.
evt. med brug af 
hjælpemidler som
Si-låg til gryde, Good 
grib, elektrisk 
skærekniv, forhøjet 
skærebræt, elektrisk 
dåse åbner med mere

Borger den aktive.
Borger er stort set selv i stand 
til at lave/anrette 
mad/måltider.

Borger er den aktive i 
de fleste 
delaktiviteter, men 
kan ikke lave et varmt 
måltid fra bunden.

Borger kan deltage i, 
enkelte delaktiviteter 
ift. at anrette mad. 

Borger er ikke i stand 
til at deltage i at 
lave/anrette mad.

Lave mad
Aktiviteter fra køkken til 
bord

Planlægge, tilberede og 
servere enkle eller 
sammensatte måltider til 
sig selv og andre. F.eks. 
forberede mad og drikke 
til tilberedning, lave 
varm og kold mad og 
drikke, servere maden.

Inkl.: oprydning og 
opvask.

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let personassistance 
til enkelte dele.

Det kan være: 
-At åbne og lukke emballage.
-At stille ingredienser frem.
-Enkelte håndsrækninger ift. at 
lave/anrette mad/vaske op. 

Behov for moderat 
personassistance.

Det kan være:
-Opvarmning og/eller 
anretning af et enkelt 
eller to måltider 
(f.eks. morgenmad og 
et mellemmåltid).

Behov for 
omfattende 
personassistance 
og/eller guidning.

Det kan være: 
- Alle hovedmåltider 
- Borger kan være 
med til at vælge hvad 
vedkommende vil 
have.

Behov for fuldstændig 
personassistance til alle 
dele af at lave og 
anrette mad. 
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger.

Lette begrænsninger. Moderate begrænsninger. Svære 
begrænsninger.

Totale begrænsninger. 

Praktiske 
opgaver

Selvhjulpen. Borger er den aktive og 
kan stort selv at skabe 
og fastholde daglige 
rutiner. 

Borger er den aktive part. 
Borger kan i flere situationer 
selv skabe og fastholde 
rutiner. 

Borger deltager i 
delaktiviteter til at 
skabe og fastholde 
daglige rutiner.

Borger er ude af stand 
til at deltage/udføre de 
daglige rutiner.

Udføre daglige 
rutiner 
Planlægge, styre og 
gennemføre, simple og 
komplekse dagligt 
tilbagevendende rutiner 
eller pligter. 
Overholde tider og lægge 
planer for andre 
aktiviteter i løbet af 
dagen.

Inkl. styre og gennemføre 
daglige rutiner, styre ens 
eget aktivitetsniveau.
Håndtering af Post og 
økonomi.

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance.

Det kan være:
-Påmindelse om at 
udføre/deltage i ikke 
rutineprægede 
aktiviteter.
-Støtte til at 
anvende/ajourføre 
kalender.

Behov for moderat 
personassistance til flere 
delaktiviteter.

Det kan være: 
-Påmindelse om hyppigt 
tilbagevendende 
gøremål/aftaler.
-Overordnet struktur på 
hverdagen.
-Oprydning.

Behov for 
omfattende 
personassistance og 
guidning. 

Det kan være:
-Planlægge, 
igangsætning og 
udførelse af daglige 
rutiner.
-Skabe sammenhæng 
i hverdagen 
aktiviteter.

Behov for fuldstændig 
personassistance til alle 
nødvendige gøremål 
der sikre sammenhæng 
i hverdagen 
rutiner/aktiviteter. 
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger. 

Lette begrænsninger. Moderate begrænsninger. Svære begrænsninger. Totale begrænsninger.. 

Praktiske 
opgaver

Selvhjulpen
Evt. ved brug at 
tekniske redskaber 
så som online 
supermarkeder 
eller ved telefonisk 
bestilling.

Borger er den aktive.
Borger kan stort set 
selv skaffe sig varer og 
tjenesteydelser.
Evt. brug af tekniske 
redskaber eller 
guidning.

Borger er den aktive i flere 
delaktiviteter. Borger kan i 
moderat grad selv, skaffe sig 
varer og tjenesteydelser. 

Borger kan deltage i enkelte 
delfunktioner ift. at skaffe sig 
varer og tjenesteydelser.

Borger er ud af stand 
til at deltage i at 
anskaffe sig varer og 
tjenesteydelser.

Skaffe sig varer og 
tjenesteydelser
Vælge, tilvejebringe og 
transportere varer, som 
er nødvendige i 
dagliglivet som f.eks. at 
vælge, købe, 
transportere og 
opbevare mad, drikke, 
tøj, rengøringsmidler, 
brændsel, 
husholdningsgenstande 
og værktøj/redskaber.

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance.

Det kan være: 
- Hjælp til transport af 
tunge varer.
- Hjælp til at sætte 
tunge varer på plads.

Behov for moderat 
personassistance til flere 
delaktiviteter. 

Det kan være: 
- Hjælp til bestilling af varer.
- Transport af alle varer.
- Håndtering af de fleste 
varer 

Behov for omfattende 
personassistance og/eller 
guidning. Borger kan være med 
til at vælge.

Det kan være:
- At udarbejde en 
indkøbsseddel/bestillingsseddel.
- Bestille varer til levering.
-Hjælp til tøjindkøb/redskaber.

Behov for fuldstændig 
hjælp til at vælge og 
sikre anskaffelse af alle 
hverdagens 
fornødenheder. 
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger. 

Lette begrænsninger. Moderate 
begrænsninger. 

Svære 
begrænsninger. 

Totale begrænsninger. 

Mobilitet
Løfte, bære og 
fragte
Løfte en genstand op og 
flytte noget fra et sted til 
et andet som f.eks. at 
løfte en kop eller bære 
en pose, pakke, barn 
osv., fra et rum til et 
andet.

Selvhjulpen. 
Evt. ved brug af 
hjælpemidler så som 
rollator, rullebord, 
indkøbstaske på hjul.

Borger er den aktive.
Borger er stort set i 
stand til selv at løfte, 
bære og fragte 
genstande fra et sted til 
et andet. 

Borger er den aktive. 
Borger kan løfte, bære 
og fragte de fleste 
genstande over 
kortere afstande i et 
enkelt rum. F.eks. i 
køkkenet.

Borger kan deltage i 
at løfte, bære og 
fragte en enkelt 
lettere ting. F.eks. 
tage et glas ud af 
skabet og sætte ned 
på bord eller lign.

Borger er ude af stand 
til at løfte, bære og 
fragte.

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance.

Det kan være:
-Hjælp til løfte, bære og 
fragte en genstand.
-Uhåndterlige 
genstande. 

Behov for moderat 
personassistance.

Det kan være:
-  at bære en bakke 
med enkelte 
glas/kopper fra et 
rum til et andet.
-at bære poser fra 
gang til køkken eller 
omvendt.

Behov for 
omfattende 
personassistance.

Det kan være:
- Løfte, bære og 
fragte genstande fra 
et bord til et andet. 
-Løfte, bære og fragte 
genstande rundt 
uanset vægt og 
udformning.

Behov for fuldstændig 
hjælp til at løfte, bære 
og fragte alle genstande.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger.

Lette begrænsninger. Moderate 
begrænsninger. 

Svære 
begrænsninger.

Totale begrænsninger.

Mobilitet
Selvhjulpen. Borger er den aktive.

Borger er stort set i 
stand til at bevæge sig 
omkring. 

Borger er den aktive.
Borger klarer flere 
delfunktioner i at 
bevæge sig omkring.

Borger deltager 
under forudsætning 
af personassistance, i 
at bevæge sig 
omkring.

Borger er ude af stand 
til at bevæge sig 
omkring.

Bevæge sig 
omkring
Bevæge sig fra et sted til 
et andet på andre 
måder end ved at gå 
 f.eks. ved at klatre, 
hoppe, kravle og lign.

Eksl. Gå og forflytte sig. 
Børn der kravler.
Borger der hopper med 
eksempelvis et 
gangstativ.

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance til 
enkelte tilknyttede 
opgaver. 

Behov for moderat 
personassistance i at 
bevæge sig fra et sted 
til andet.

Behov for 
omfattende 
personassistance til 
at bevæge sig fra et 
sted til et andet.

Behov for fuldstændig 
personassistance.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger.

Lette begrænsninger. Moderate begrænsninger. Svære begrænsninger. Totale begrænsninger. 

Mobilitet
Selvhjulpen 
Evt. med 
hjælpemidler 
såsom drejesæde, 
håndtag.

Borger er den aktive 
og er stort set selv i 
stand til at bruge 
transportmidler. 

Borger er den aktive og 
klarer de fleste delaktiviteter 
ifm. at bruge transportmidler. 

Borger deltager i enkelte 
delaktiviteter ifm. at bruge 
transportmidler.

Borger er ude af stand 
til selv at bruge 
transportmidler. 

Bruge 
transportmidler 
Bruge transportmidler 
som passager -  privat eller 
offentligt
F.eks. bil, bus, tog, skib og 
fly.

Ekskl. Færden med brug af 
f.eks. Kørestol, crosser

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance.

Det kan være til at:
-Planlægge en tur.
-Slå op i køreplan.
-Løfte et 
hjælpemiddel.

Behov for moderat 
personassistance til enkelte 
delaktiviteter.

Det kan være til at:
-Give en hånd til at komme 
ind og ud af bil.
-Komme ind og ud af 
offentlige transportmidler 
med trin.

Behov for omfattende 
personassistance/guidning 
til stort set alle 
delaktiviteter.

Det kan være:
-At tilstedeværelse er 
nødvendig f.eks. ved 
afrejse/ankomst.  
-Til at løfte ben ind/ud af 
bil.

Behov for fuldstændig 
hjælp til alle funktioner 
ved at anvende 
transportmidler.

Ledsagelse er 
nødvendig.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger. 

Lette begrænsninger. Moderate 
begrænsninger.

Svære 
begrænsninger. 

Totale begrænsninger. 

Mobilitet
Selvhjulpen – evt. ved 
brug af hjælpemidler så 
som stok, rollator og 
kørestol.

Borger er den aktive 
og kan stort set selv 
bevæge sig omkring 
inde. 
Kan færdes ude med 
besvær og evt. pauser.  

Borger er den aktive 
part og kan selv 
komme ind og ud af 
bygninger uden 
trapper.

Borger deltager men 
kan kun færdes i 
meget begrænset 
omfang i og uden for 
boligen.

Borger er ude af stand 
til at færdes inde og 
ude.

Færden i 
forskellige 
omgivelser 
Gang og færden (bevæge 
sig omkring) i forskellige 
omgivelser /fysiske 
rammer – indenfor såvel 
som udendørs 
Inkl. Hjælpemidler, så 
som kørestol og crosser.

Ekskl. Transportmidler.

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance 
udendørs til enkelte 
situationer. 
 
Det kan være til:
-At færdes udendørs på 
ukendt terræn.
-At komme ind og ud af 
bygninger.
-Trapper uden 
gelænder.
- At færdes på ujævnt 
terræn.
 

Behov for moderat 
personassistance til 
flere dele. 

Det kan være til at:
-Komme til/fra et 
enkelt rum i boligen 
(f.eks. badeværelse).
-Færdes på trapper.
-Færdes ude på kendt 
terræn og/eller jævnt 
terræn.

Behov for 
omfattende 
personassistance.

Det kan være til at:
- Færdes i boligen 
(kan evt. færdes 
selvstændigt i et 
enkelt rum).
-Komme ind og ud af 
egen bolig.
- Al færden udendørs.

Behov for fuldstændig 
personassistance til alt 
færden både inde og 
ude. 
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger. 

Lette begrænsninger. Moderate 
begrænsninger.

Svære 
begrænsninger. 

Totale begrænsninger. 

Mobilitet
Selvhjulpen – evt. ved 
brug af hjælpemidler så 
som stok, rollator og 
kørestol.

Borger er den aktive 
og kan stort set selv 
bevæge sig omkring 
inde. 
Kan færdes ude med 
besvær og evt. pauser.  

Borger er den aktive 
part og kan selv 
komme ind og ud af 
bygninger uden 
trapper.

Borger deltager men 
kan kun færdes i 
meget begrænset 
omfang i og uden for 
boligen.

Borger er ude af stand 
til at færdes inde og 
ude.

Færden i 
forskellige 
omgivelser 
Gang og færden (bevæge 
sig omkring) i forskellige 
omgivelser /fysiske 
rammer – indenfor såvel 
som udendørs 
Inkl. Hjælpemidler, så 
som kørestol og crosser.

Ekskl. Transportmidler.

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance 
udendørs til enkelte 
situationer. 
 
Det kan være til:
-At færdes udendørs på 
ukendt terræn.
-At komme ind og ud af 
bygninger.
-Trapper uden 
gelænder.
- At færdes på ujævnt 
terræn.
 

Behov for moderat 
personassistance til 
flere dele. 

Det kan være til at:
-Komme til/fra et 
enkelt rum i boligen 
(f.eks. badeværelse).
-Færdes på trapper.
-Færdes ude på kendt 
terræn og/eller jævnt 
terræn.

Behov for 
omfattende 
personassistance.

Det kan være til at:
- Færdes i boligen 
(kan evt. færdes 
selvstændigt i et 
enkelt rum).
-Komme ind og ud af 
egen bolig.
- Al færden udendørs.

Behov for fuldstændig 
personassistance til alt 
færden både inde og 
ude. 
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger. 

Lette begrænsninger. Moderate 
begrænsninger. 

Svære begrænsninger. Totale begrænsninger.

Mobilitet
Selvhjulpen – evt. 
med brug af 
hjælpemidler f.eks. 
glidebræt, 
spilerdug.

Borger er den aktive og 
kan stort set forflytte sig 
selv – evt. ved brug af 
hjælpemidler. 

Borger er den aktive og 
klarer selv flere 
delaktiviteter i at forflytte 
sig. 

Borger deltager i 
enkelte delfunktioner, 
og kan selvstændigt 
sidde.

Borger er ude af stand 
til at deltage i 
forflytninger. Inkl. 
vending og lejring.

Forflytte sig 
Flytte sig mens man 
sidder eller ligger. Det vil 
sige kropstillingen 
ændrer sig ikke.
Man flytter sig fra en 
overflade til en anden, 
bevæge sig siddende i 
seng til siddende i stol 
(uden at rejse sig). Fra 
toilet til kørestol  
Forflytte sig mens man 
sidder eller ligger.

Inkl. lejringer 

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance til en 
enkelt siddende eller 
liggende forflytning.

Det kan være til:
-Placering af 
hjælpemiddel f.eks. 
glidebræt
-Verbal guidning i 
siddende forflytning, 
evt.  som sikkerhed. 

Behov for moderat 
personassistance til flere 
forflytninger eller flere 
dele af forflytninger.

Det kan være:
-Fysisk hjælp ved 
siddende forflytninger. 
- Støtte fødder og/eller 
placere spilerdug ved 
forflytning længere op i 
seng.

Behov for omfattende 
guidning eller 
personassistance af 1-2 
personer – evt. brug af, 
lift, vendesystemer 
eller lign.

Det kan være til:
-Alle forflytninger. 
-Vending/lejring.

Borger kan 
samarbejde.  

Behov for fuldstændig 
personassistance til alle 
forflytninger med lift og 
2 personer.
 

Borger kan ikke 
samarbejde.



20

Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger. 

Lette begrænsninger. Moderate 
begrænsninger. 

Svære begrænsninger. Totale 
begrænsninger. 

Mobilitet
Selvhjulpen – evt. 
med brug af 
hjælpemidler så 
som elektrisk 
hovedgærde, 
sengebånd, 
sengegreb.

Borger er den aktive 
og kan stort set selv 
ændre kropsstilling. 
Evt. med guidning og 
hjælpemidler. 

Borger er den aktive part 
i de fleste delfunktioner. 

Borger deltager i enkelte 
delfunktioner i at ændre 
kropstilling og kan selv 
sidde.

Borger er ude af 
stand til at deltage i 
at ændre kropstilling 
eller fastholde 
kropsstilling.

Ændre 
kropsstilling
Skifte kropsstilling og 
bevæge sig fra et sted til 
et andet som f.eks. at 
flytte sig fra en stol til 
liggende stilling i en 
seng. Fra liggende til 
siddende på sengekant. 
Fra siddende til stående 
og skifte til og fra 
knælende og 
hugsiddende stilling, 
bøje sig. 

Ekskl. Forflytte sig

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance.
Det kan være til:
-At komme til 
siddende på 
sengekant, med let 
verbal guidning eller 
række 
sengebånd/hæve 
hovedgærde.
-At komme op fra 
gulvet. 
- At placere 
hjælpemidler.

Behov for moderat 
personassistance til dele 
af.
 
Det kan være til:
- At rejse sig fra siddende 
(seng/stol) til 
stående/gående og 
omvendt med hjælp fra 1 
person.
- At komme fra liggende 
til siddende med fysisk 
hjælp.

Borger har behov for 
omfattende 
personassistance til stort set 
alle dele.
Det kan være til:
- At komme fra liggende til 
siddende og omvendt med 
hjælp fra 1-2 personer
-  At rejse sig fra siddende 
(seng/stol) til 
stående/gående og omvendt 
med fysisk hjælp fra 1-2 
personer.
(evt. ved hjælp af lift.)
 

Behov for 
fuldstændig 
personassistance til 
ændring alle 
kropsstillinger. 
Bruger altid lift og 
kan ikke samarbejde. 
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger. 

Lette begrænsninger. Moderate 
begrænsninger. 

Svære 
begrænsninger. 

Totale begrænsninger. 

Mobilitet
Selvhjulpen – evt. med 
hjælpemiddel f.eks. 
armstøtte.

Let nedsat 
muskelstyrke. 

Moderat nedsat 
muskelstyrke. 

Svært nedsat 
muskelstyrke. 

 

Borger er ude af stand 
til at bruge sin 
muskelstyrke.

Muskelstyrke
Kraften som opstår ved 
kontraktion af en muskel 
eller muskelgruppe.
Den maximale kraft en 
muskel/muskelgruppe kan 
præstere. 
Løfte, holde, bevæge, 
(Hænder fødder, halv-
/helside lammelse m.m.).

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance i 
forhold til enkelt 
muskel/muskelgruppe.
 
Det kan være:
-En arm, et ben eller 
ryggen. 

Behov for moderat 
personassistance i 
forhold til flere 
muskelgrupper for at 
udføre en aktivitet.

Det kan være:
-Både en arm/begge 
arme eller et 
ben/begge ben.

Behov for 
omfattende 
personassistance til 
at udføre en aktivitet.

Det kan være:
-Halvside/helside 
lammelse.

Behov for fuldstændig 
personassistance til alle 
muskel grupper. 
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger. 

Lette begrænsninger. Moderate 
begrænsninger. 

Svære 
begrænsninger. 

Totale begrænsninger. 

Mobilitet
Selvhjulpen evt. 
hjælpemiddel som 
stok eller rollator. 

Borger er den aktive.
Borger går i det store hele 
frit indendørs. 
Borger går kortere 
afstande udendørs evt. 
med hjælpemiddel og 
pauser. 

Borger er den aktive.
Borger er i moderat grad, 
i stand til at gå kortere 
afstande inde og ude 
med hjælpemiddel.

Borger deltager 
Borger er i ringe grad 
i stand til at gå 
indendørs, på 
ensartet underlag.
Borger kan gå meget 
korte afstande. 

Borger er ude af stand 
til at gå til trods for 
personassistance og 
hjælpemidler.

Gå
Bevæge sig til fods på 
forskelligt underlag 
(græs, grus, is, sne, fliser, 
gulve osv).
Gå over korte/lange 
afstande, forskelligt 
underlag, og uden om 
forhindringer.

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance.

Det kan være:
-Opsyn ved gang 
udendørs af hensyn til 
tryghed.
-Nå 
hjælpemidler/placering af 
hjælpemiddel.

Behov for moderat 
guidning og/eller 
personassistance.

Det kan være:
-Hjælp til at gå over 
dørtrin/forhindringer.

Behov for 
omfattende 
personassistance 
og/eller guidning af 
en eller flere 
personer 
Tilstedeværelse er 
nødvendigt.
Det kan være:
- Fysisk støtte på 
hofterne.
-Hjælp til at 
betjene/styre 
hjælpemiddel.

Behov for fuldstændig 
personassistance og evt. 
hjælpemiddel til at stå, 
men kan ikke flytte 
fødder. 
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger. 

Lette begrænsninger. Moderate begrænsninger. Svære 
begrænsninger. 

Totale begrænsninger. 

Mobilitet
Selvhjulpen evt. 
ved brug af 
hjælpemidler, 
medicin – herunder 
ilt.

Borger er den aktive og 
udholdenheden er kun let 
nedsat. Borger klarer stort 
set samme aktiviteter som 
tidligere evt. med øget 
tidsforbrug.

Let nedsat udholdenhed.

Borger er den aktive og 
klarer de fleste aktiviteter. 
Borger bliver forpustet 
ved aktivitet, udtrættes 
moderat og må have 
mange pauser.

Moderat nedsat 
udholdenhed.

Borger deltager i 
enkelte delfunktioner 
i aktiviteterne. 
Borger bliver meget 
forpustet ved 
anstrengelse og/eller 
udtrættes hurtigt.

Svært nedsat 
udholdenhed.

Borger er ude af stand 
til fysisk udfoldelse.

Minimal udholdenhed.

Udholdenhed
Fysiske udholdenhed – 
kondition, lunge-, hjerte 
og kredsløbsformåen i 
forhold til fysisk 
anstrengelse/udfoldelse.
- udtrætning.

Ingen behov for 
personassistance

Behov for let 
personassistance til 
enkelte tilknyttede 
opgaver.

Det kan være: 
-Guidning til at disponere 
kræfter, ved f.eks. At 
strukturere de daglige 
aktiviteter over ugen.

Behov for moderat 
personassistance.

Det kan være:
- Hjælp/guidning til at 
disponere kræfterne til 
flere af dagens aktiviteter.
-Hjælp til fysisk krævende 
aktiviteter i dagligdagen 
såsom bad, indkøb, 
tungere rengøring.

Behov for 
omfattende 
personassistance 
eller guidning til de 
fleste af dagens 
aktiviteter. 
Det kan være:
-Behov for hjælp til at 
disponere de fleste 
aktiviteter.
- Hjælp til at udføre 
de fleste aktiviteter i 
løbet af dagen.

Behov for fuldstændig 
personassistance til alle 
aktiviteter.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger. 

Lette begrænsninger. Moderate 
begrænsninger. 

Svære begrænsninger. Totale begrænsninger. 

Mentale funktioner
Selvhjulpen. Borger er den aktive. 

Borger kan stort selv anvende 
kommunikationsudstyr. 

Borger er den aktive 
part i de fleste 
delfunktioner og kan i 
moderat grad anvende 
kommunikationsudstyr.

Borger deltager i 
enkelte/simple 
delfunktioner i brug af 
kommunikationsudstyr.

Borger er ude af stand 
til at benytte 
kommunikationsudstyr.

Anvende 
kommunikationsudstyr 
og -teknikker
Anvende udstyr og teknikker 
og andre midler med 
kommunikationsformål som 
f.eks. ringe til en ven. 

Inkl. brug af 
telekommunikationsudstyr, 
skriveudstyr og 
kommunikationsteknologi.

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let personassistance 
til enkelte dele.

Det kan være til:
-Opsætning, klargøring af 
kommunikationsudstyr 
(Telefon, pc, ipad).
- Pegeplade, servicekald, e-
boks, skype, chat.
-Teleslynge.

Behov for moderat 
personassistance til 
flere delfunktioner.

Det kan være til:
- Delvis at betjene en 
mobiltelefon.
-At sende en e-mail.
- At læse og reagere på 
digital post.
- Behov for verbal 
og/eller fysisk støtte.

Behov for omfattende 
personassistance 
og/eller guidning til 
eksempelvis at anvende 
telefon.

Kan bruge servicekald.

Behov for fuldstændig 
personassistance 

-Kan ikke bruge 
servicekald eller 
tilkalde hjælp, når det 
er relevant.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger. 

Lette begrænsninger. Moderate begrænsninger. Svære 
begrænsninger. 

Totale begrænsninger. 

Mentale 
funktioner

Selvhjulpen – evt. 
ved brug af 
hjælpemidler/-
redskaber.

Borger er den aktive.
 Borger er stort set i stand 
til at huske – evt. med brug 
af hjælpemidler/-redskaber 
og eller guidning.

Borger er den aktive.
Borger kan huske og/eller 
genkende det 
væsentligste. Moderat 
nedsat hukommelse.

Borger kan deltager 
i enkelte 
delfunktioner. Svært 
ved at huske og 
genkende. 

Borger er ude af stand 
til at huske og 
genkende.

Hukommelse
Korttids- og 
langtidshukommelse, 
umiddelbar erindring, 
nær- og fjernhukommelse. 
Hukommelsesmæssig 
spændvidde; genkaldelse 
af erindring.  Og tidligere 
indlærte færdigheder

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance til huske 
småting i hverdagen.

Det kan være til:
- At skrive i kalender.
- At huske at tage sin 
medicin. 

Behov for moderat 
personassistance til flere 
delfunktioner.
 
Det kan være til:
-At sætte struktur på 
dagen.
-At huske aftaler.
-At varme mad.

Behov for 
omfattende 
personassistance til 
de fleste 
delfunktioner.

Det kan være:
-Detaljeret guidning 
ift. at igangsætte og 
udføre hverdagens 
aktiviteter. 
-Til at genkende 
navne og ansigter.
-At huske rollator.

Behov for fuldstændig 
personassistance.

Det kan være til:
- At huske alle 
aktiviteter og 
delaktiviteter. 
- Genkendelse af de 
nærmeste relationer.
- Genkaldelse af 
tidligere indlærte 
færdigheder. 
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger. 

Lette begrænsninger. Moderate 
begrænsninger. 

Svære 
begrænsninger. 

Totale begrænsninger. 

Mentale 
funktioner

Selvhjulpen.
Inkl. hjælpemidler 
så som GPS 
systemer. 

Borger er den aktive. 
Borger er i det store hele 
orienteret i tid, sted og egen 
data. 

Borger er den aktive.
Borger er til dels 
orienteret i tid, sted 
og egne data. Kan 
orientere sig i egen 
bolig. 

Borger kan deltage. 
Borger er ringe 
orienteret i hvem 
man er, hvor man er 
og hvor man bor. 

Borger er ude af stand 
til at orientere sig i tid, 
sted og egne data.

Orienteringsevne
Evnen til at være 
orienteret i tid, sted, 
egne data, orientering 
om sig selv og andre. 
– dvs. at man ved hvem 
man er, hvor man er født, 
hvor man bor, hvor man 
befinder sig, relationer 
osv. 
Nedsat orienteringsevne

Ingen behov for 
personassistance

Behov for let 
personassistance.

Det kan være til:
- At færdes i ukendte 
omgivelser.
- At bruge GPS- funktion på 
f.eks. telefon.

Behov for moderat 
personassistance til 
flere delfunktioner.

Det kan være til:
- At færdes udenfor 
hjemmet.
- At orientere sig i tid 
og sted. 

Behov for 
omfattende 
personassistance og 
guidning.
Det kan være til:
-At orientere sig i 
egne data.
-At orientere sig i tid 
og sted.
-At orientere sig i 
andre omgivelser end 
egen bolig. 

Behov for fuldstændig 
støtte med 
personassistance.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger. 

Lette 
begrænsninger. 

Moderate begrænsninger. Svære begrænsninger. Totale begrænsninger. 

Mentale 
funktioner

Selvhjulpen. Borger er den 
aktive. Borger kan 
stort set selv 
planlægge, agere og 
tage beslutninger i 
hverdagen. 

Borger er den aktive.
Borger har behov for i 
moderat grad planlægge, 
agere og tage beslutninger i 
hverdagen. 

Borger deltager i enkelte 
delfunktioner.
Borger er i ringe grad i 
stand til at tage 
beslutninger, planlægge og 
strukturere situationer i 
hverdagen.
 

Borger er ude af stand 
til at træffe 
beslutninger, ændre 
adfærd eller vurdere og 
handle i hverdagen.

Overordnede 
Kognitive 
funktioner
Evnen til at tage 
beslutninger, 
planlægning, kontrol af 
adfærd og handlinger, 
dømmekraft, fleksibilitet 
i tankegang.
Evne til at bruge 
feedback til at ændre 
strategier og taktik for at 
nå et mål. 

Ved nedsat kognitive 
funktioner opleves bl.a. 
problemer med at 
omstille sig, bliver let 
forvirret, svært ved at 
tænke abstrakt, konkret 
tænkning. 

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance til 
at omstille sig og 
agere i nye 
situationer.

Det kan være til:
- At betjene ny 
vaskemaskine.
- At betjene nyt 
komfur.
-Let støtte til at lære 
nye rutiner. 

Behov for moderat 
personassistance og/eller 
guidning til situationer. 

Det kan være til:
- At omstille sig og agere i 
ukendte/uventede 
situationer, der bringer 
borger ud af de 
strukturerede rutiner i 
hverdagen.

Behov for omfattende 
personassistance og/eller 
guidning.

Det kan være til:
- At strukturere hverdagen 
og forudse situationer, for 
at undgå borgeren bliver 
forvirret, utryg, handler 
uhensigtsmæssigt, bliver 
udad reagerende.

Behov for fuldstændig 
personassistance til at 
træffe beslutninger, 
ændre adfærd og 
handle i hverdagen.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger. 

Lette begrænsninger. Moderate begrænsninger. Svære 
begrænsninger. 

Totale begrænsninger. 

Mentale 
funktioner

Selvhjulpen. Borger er den aktive. 
Borger kan stort set 
selv håndtere og 
regulere følelser i 
forskellige situationer.

Borger er den aktive. 
Borger kan i moderat grad 
håndtere og regulere følelser i 
forskellige situationer. 
Kan være svingede.

Borger deltager.
Borger er i ringe grad 
i stand til at regulere 
og håndtere følelser i 
forskellige 
situationer. 

Borger er ude af stand 
til at regulere følelser i 
forskellige situationer.

Følelsesfunktioner
Funktioner 
bestemmende for 
fyldestgørende følelser, 
regulering og 
spændvidde af 
følelserne; affekt; 
tristhed, lykkefølelse, 
kærlighed, frygt, vrede, 
had, anspændthed, angst, 
glæde, sorg; emotionel 
labilitet (f.eks. latter- 
eller grådlabil), 
følelsesaffladning

Ingen behov for 
personassistance

Behov for let støtte 
ved tristhed, sorg og 
krisesituationer.

Det kan være til:
-At rumme tristhed.
-At rumme sorg f.eks. 
over en ægtefælles 
død.

Behov for moderat 
personassistance i hverdagen 
for at undgå eventuel frygt.

Det kan være:
-Frygt for at gå ud.
-Frygt for at gå på gaden.
-Frygt for at handle.
(Borger opleves som nervøs og 
psykisk sårbar)

Behov for 
omfattende 
personassistance.

Det kan være til:
-  At regulere 
reaktioner/adfærd 
som følge af følelser
-At fornemme andre 
mennesker og 
situationer.
(Evt. behov for 
skærmning)

Behov for fuldstændig 
personassistance/støtte 
til at tage vare på sig 
selv.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger. 

Lette begrænsninger. Moderate 
begrænsninger. 

Svære begrænsninger. Totale 
begrænsninger. 

Mentale 
funktioner

Selvhjulpen
Inkl. brug af evt. 
hjælpemidler. 

Borger er den aktive
Er i det store hele selv i 
stand til at agere 
hensigtsmæssigt i at få 
sine behov opfyldt.

Borger er den aktive
Er i moderat grad i stand 
til at agere 
hensigtsmæssigt i at få 
sine behov opfyldt.

Borger deltager.
Er i ringe grad i stand til at 
agere hensigtsmæssigt i at få 
sine behov opfyldt.

Borger er ude af 
stand til at agere 
hensigtsmæssigt i at få 
sine behov opfyldt.

Energi og 
handlekraft
Mental og 
følelsesmæssig energi, 
samt handlekraft – gøre 
noget for at opnå et 
specifikt mål eller 
tilfredsstille et specifikt 
behov. –. f.eks.  appetit, 
trang.

Inkl.: Energiniveau, 
motivation, appetit, 
trang til/misbrug af 
stoffer/alkohol/medicin

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance for at 
igangsætte enkelte 
aktiviteter.

Det kan være til:
-At ringe til en læge.
- At aftale kørsel.
- At træne efter en 
vejledning.
- At lave ugeskema.
- At lave madplan.

Behov for moderat 
personassistance til 
igangsætning af flere 
aktiviteter, hvor det ikke 
er fysiske 
funktionsnedsættelser, 
der hæmmer.
Det kan være til:
- At sørge for måltider.
- At skifte tøj ved behov.
- At komme i bad.
- At holde hjemmet rent. 

Behov for omfattende 
personassistance og/eller 
guidning til igangsætning og 
gennemførsel af flere 
aktiviteter, hvor det ikke er 
fysiske 
funktionsnedsættelser, der 
hæmmer.

Det kan være til: 
-At komme op og i gang om 
morgenen.
- At komme i seng.
-At spise for måltider. 

Behov for 
fuldstændig 
personassistance, 
igangsætning og 
gennemførsel af alle 
aktiviteter, hvor det 
ikke er fysiske 
funktionsnedsættelser, 
der hæmmer.

-Borger kan ikke tage 
initiativ.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger. 

Lette begrænsninger. Moderate begrænsninger. Svære begrænsninger. Totale 
begrænsninger. 

Mentale funktioner
Selvhjulpen. Borger er den aktive.

Borger er i det store 
hele i stand til at tilegne 
sig og anvende 
færdigheder.

Borger er den aktive.
Borger er i moderat grad, i stand 
til at tilegne sig og anvende 
færdigheder. 

Borger deltager.
Borger er i ringe grad, i 
stand til at tilegne sig og 
anvende færdigheder. 

Borger er ude af 
stand til at tilegne 
sig og anvende 
færdigheder. 

Tilegne sig færdigheder
Tilegne sig basale og komplekse 
kompetencer, med det formål at 
påbegynde og gennemføre 
erhvervelsen af en færdighed. 

At kunne lære samt anvende nye 
færdigheder, 
værktøj/redskaber/hjælpemidler 
eller spil

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance til 
oplæring i komplekse 
færdigheder.

Det kan være til:
-At anvende nye 
redskaber og nye 
hjælpemidler.
- Hjælp til at læse en 
vejledning. 
- Lære at bruge App. til 
f.eks. sudoku eller 
indkøb.

Behov for moderat 
personassistance og/eller 
guidning i oplæring i basale 
færdigheder og brug af 
redskaber/hjælpemidler, der 
bruges i hverdagen.

Det kan være til:
-Støvsugning
-At anvende mikroovn til at varme 
af mad.
- At anvende en vaskemaskine.
- At benytte træningsudstyr. 
- At bruge hjælpemidler. 

Behov for omfattende 
personassistance til 
oplæring og anvendelse 
af komplekse og basale 
færdigheder i 
hverdagen.
Det kan være til:
- At lære nye metoder 
til basale rutine 
prægede aktiviteter. Så 
som vaske sig tage tøj 
på, går på toilet.
- At genindlære 
færdigheder

Behov for 
fuldstændig 
personassistance.

-Kan ikke lære nye 
færdigheder pga. 
nedsatte mentale 
funktioner.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger. 

Lette begrænsninger. Moderate 
begrænsninger. 

Svære begrænsninger. Totale 
begrænsninger. 

Mentale 
funktioner

Selvhjulpen Borger er den aktive
Er stort set i stand til at 
problemløse, håndtere 
udfordringer, nye 
situationer og konflikter. 

Borger er den aktive
Er i moderat grad i stand 
til problemløse, håndtere 
udfordringer og nye 
situationer og konflikter.

Borger deltager
Er i ringe grad i stand til at 
problemløse, håndtere 
udfordringer, nye situationer 
og konflikter.

Borger er ude af 
stand til 
problemløse.

Problemløsning
Evnen til at håndtere 
nye situationer, 
udfordringer, 
herunder 
konfliktløsning. 
Forstå problemet – 
sætte mål for løsning 
– prioritere og vælge 
realistisk 
fremgangsmåde i 
forhold til 
kompleksitet og tid.

Ingen behov for 
personassistance.

Behov for let 
personassistance, særligt i 
nye situationer.
Det kan være til:
- At man kan dosere 
medicin, men har 
problemer når der kommer 
et kopipræparat eller ved 
ændringer i doseringen.
- Nyt betalingssystem i 
bussen.
- Ny måde at bestille varer 
på.

Behov for moderat 
personassistance og/eller 
guidning ved 
udfordringer i hverdagen.
Det kan være til:
- At planlægge lægebesøg, 
herunder beregne 
hvornår man skal afsted 
for at være der til tiden.
-At finde nye løsninger på 
daglige opgaver. 

Behov for omfattende 
personassistance og/eller 
guidning ved planlægning og 
udførsel af hverdagens 
aktiviteter.

Det kan være:
- Hjælp til at agere på et 
problem, så der ikke opstår 
yderligere problemer eller 
farer.
- Hjælp til konfliktløsning.

Behov for 
fuldstændig 
personassistance 
til al 
problemløsning og 
konflikthåndtering i 
hverdagen.
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Funktionsniveau

Ingen/ubetydelige 
begrænsninger 

Lette begrænsninger Moderate begrænsninger Svære 
begrænsninger 

Totale begrænsninger 

Samfundsliv 
Selvhjulpen
– evt. ved brug af 
hjælpemidler og 
hjælperedskaber 

Borger er den aktive og 
er stort set i stand til at 
varetage et job 

Borger er den aktive og kan i 
moderat grad varetage et job.

Borger deltager Borger er ude af stand 
til at varetage et job. 

Have lønnet 
arbejde
At bestride et lønnet 
erhverv enten som 
selvstændig eller som 
halvtids-/deltids-/ 
fuldtidsansat. Møde på 
arbejde og udføre de 
nødvendige opgaver 
alene eller i gruppe. 
Inkluderer også at være 
jobsøgende.

Ingen behov for 
personassistance

Behov for let 
personassistance.
 Det kan være til:
- at komme hjemmefra
- støtte til at skrive 
jobansøgning 

Behov for moderat 
personassistance og/eller 
guidning/støtte.

Det kan være til:
-At følge en struktur på 
arbejdet. 
- Planlægning af arbejdet 
både i gruppe og alene

Behov for 
omfattende 
personassistance.

Det kan være til:
-At udføre 
opgaverne, dagen 
igennem. Hvad enten 
det er fysisk eller 
psykisk. 
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