
Kartläggning – aktuellt tillstånd 

Avsändare 
Sjukhus: 
Avdelning: 
Telefon: 
Fax: 

Mottagare 
Kommun: 
Öppenvård: 

Patientuppgifter 
Personnummer 
Namn 

Datum: 
Ansvarig: 
Patient och anhörigas önskemål: 

Aktivitet och delaktighet 
Lärande och tillämpa kunskap (Tänkande och lösa problem samt fatta beslut) 

Uppgifter och krav (Organisera, planera och genomföra dagliga rutiner) 

Kommunikation (Kommunicera genom språk, tecken och symboler. Ta emot och förmedla 
budskap. Genomföra samtal) 



Förflyttning (Ändra/Bibehålla kroppsställning eller förflytta sig från en plats till en annan. 
Använda transportmedel eller hjälpmedel) 

Interaktioner och relationer (Samspela med människor på socialt lämpligt sätt) 

Hemliv (Skaffa bostad, mat och kläder. Städa och laga mat) 

Tolkbehov: Ja Nej 

Personlig vård (förmåga att sköta sin hygien, av- och påklädning, äta och dricka samt 
toalettbesök) 

Omgivningsfaktorer 
Personligt stöd och personliga relationer (Stöd av närstående, familj, god man/förvaltare, 
hemtjänst/hemsjukvård, personliga assistenter samt boendeform) 

Riskbruk, missbruk och beroende (Beteenden och vanor som medför risk för hälsan) 

Produkter och teknik (Hjälpmedel) 



Läkemedel (Dosdispenserade läkemedel, medskickad dosett) 

Kroppsfunktioner/kroppsstruktur 
Psykiska funktioner (Hjärnans och CNS funktioner, till exempel medvetande, sömn, emotionella, 
kognitiva funktioner samt orienterings, minne, språk och kalkylerande funktioner) 

Sinnesfunktion och smärta (Syn inkl. synfältsbortfall, hörsel, smak, lukt och känsel. Yrsel 
och balans. Smärta. Risk för fall) 

Hjärt–, kärl–, blod–, immunsystems– och andningsfunktioner (Hjärtfunktioner, 
andningsfunktioner, infektioner och allergiska reaktioner) 

Matsmältnings- och endokrina funktioner (Intagande av föda. Matsmältning. Avföring.  
Illamående/kräkning. Hålla lämplig kroppsvikt. Kroppstemperatur. Risk för undernäring. 
Munhälsobedömningar) 

Funktioner i köns- och urinorgan (Urinfunktioner. Njursvikt. Sexuella funktioner och 
fortplantningsfunktioner. Menstrautionsfunktioner. Risk för blåsdysfunktion. ) 



Rörelse och muskulära funktioner (Leder, muskler och skelett. Rörlighet, pareser och reflexer. 
Muskelkraft, tonus. Viljemässiga, icke viljemässiga rörelser. Gångmönster) 

Funktioner i huden (Hudens kvalitet och skyddsfunktioner, eksem, klåda, sår. Hår, naglar. 
Svettning. Risk för trycksår) 

Vårdrelaterade infektioner (Om ja, beskriv behandling, planerad uppföljning, eventuella 
restriktioner för patient och vårdpersonal) 
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