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Anna 

• Har ingen eller lette begrænsninger. 

• Har sikker siddende og stående balance. 

• Kan rejse og sætte sig og kan vende sig i seng. 

• Er mobil, kan gå, evt. med hjælpemiddel. 

• Har evt. behov for hjælp til nedre hygiejne. 

• Har evt. behov for hjælp til vask/tørre fødder 
ved bad. 

• Har evt. behov for hjælp til støttestrømper, 
alm. strømper, bukser og sko. 

• Kan tage relevante beslutninger, planlægge og 
gennemføre planer samt tilpasse adfærd efter 
omgivelserne  
ELLER:  
er ikke orienteret i tid/sted/egne data, har 
behov for hjælp til planlægning og 
strukturering af hverdagen, samt har svært ved 
at tilpasse adfærd efter omgivelserne 
 

Børge 

• Har moderate til svære begrænsninger. 

• Har siddende balance og sikker stående 
balance ved greb eller hjælpemiddel. 

• Kan rejse og sætte sig med hjælp og kan 
medvirke til at vende sig i seng. 

• Kan gå få skridt med hjælpemiddel, gangen er 
usikker. 

• Har behov for manuel kørestol over længere 
afstande. 

• Forflyttes med hjælpemiddel, fx rollator, 
forflytningsplatform eller lift. 

• Har delvist behov for hjælp til nedre hygiejne, 
bad, støttestrømper og påklædning. 

• Kan tage relevante beslutninger, planlægge og 
gennemføre planer samt tilpasse adfærd efter 
omgivelserne  
ELLER:  
er ikke orienteret i tid/sted/egne data, har 
behov for hjælp til planlægning og 
strukturering af hverdagen samt har svært ved 
at tilpasse adfærd efter omgivelserne 

Carla 

• Har svære til totale begrænsninger. 

• Har behov for støtte til at opnå siddende 
balance. Har ingen stående balance. 

• Kan ikke vende sig i sengen, kan ligge stabilt på 
den ene side. 

• Sidder i komfortkørestol eller er 
sengeliggende. 

• Forflyttes med tekniske hjælpemidler, fx lift 
og/eller glide- og vendemadrasser.  

• Har behov for hjælp til nedre hygiejne, bad, 
støttestrømper og påklædning. 

• Kan tage relevante beslutninger, planlægge og 
gennemføre planer samt tilpasse adfærd efter 
omgivelserne  
ELLER: 
er ikke orienteret i tid/sted/egne data, har 
behov for hjælp til planlægning og 
strukturering af hverdagen samt har svært ved 
at tilpasse adfærd efter omgivelserne 

 


