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Rubrik Underrubrik Kommentar 

Samtycke   Klicka i aktuell ”box” ja/nej  

Kontaktorsak  Tex Årlig uppföljning av kognitivsjukdom/demens av patientansvarig sjuksköterska i Hemsjukvården 

eller Remiss till Kommunens demenssjuksköterska från vårdcentralen x och doktor y (datum) för 

uppföljning enligt rutin 

Legalia  Körkort  klicka i aktuell box + ev kommentar 

Vapen  kommentera om det finns vapen och hur de förvaras ev åtgärder t ex informera läkare 

Förvaltare/Godman klicka i aktuell box + ev kommentar   

 

Anamnes Ärftlighet  Om det finns uppgifter muntligt eller skriftligt om ärftlighet noteras det här 

Socialt Berätta om hur patienten bor, familjesituation, intressen, tidigare vanor mm. De här anteckningarna 

ligger till grund för levnadsberättelsen och överrapportering t ex till dagvård 

Levnadsvanor Finns det levnadsvanor som kan vara aktuella att ha kännedom om? Missbruk? Rådgivande 

samtal/kontakter mm 

   

Den här mallen är tänkt som ett hjälpmedel för Växjö Kommuns Sjuksköterskor/Demenssjuksköterskor i samband med dokumentation 

efter bedömning av demenssjuksköterska eller årlig uppföljning av patientansvarig sjuksköterska. De föreslagna kommentarerna ska ses 

som förslag och kan användas vid behov under respektive rubrik. Kursiverad text är förslag på formulering. Växjö i februari 2022 
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 Stöd  Vilket socialt/kognitivt-stöd har patienten ex samtal, rådgivning, anhörig fungerar som stöd … 

Fritid/intressen  Särskilda intressen ex titta på sport, vilken sorts TV-program man tycker om, vara i trädgården, 

handarbeta. Här är det viktigt att uppge om personen har slutat intressera sig för de intressen de haft 

tidigare, ändrat TV-vanor ”förr tittade han mycket på hockey men nu är det mest naturprogram” 

”Tidigare såg de bara på rapport men nu står TV:n på hela dagarna på amerikanska talkshower”, 

Ekonomi Klarar ekonomin själv, använda bankkort, komma ihåg koder, hjälp med ekonomin, vem sköter 

ekonomin, finns fullmakter… 

 Samhällsservice  Klicka i aktuella boxar och lägg gärna en kommentar om något planeras eller hur det fungerar 

Andligt/kulturellt Tillhör något särskilt samfund/trosinriktning, var tidigare engagerad i ideella föreningar. Viktiga 

kontakter och sociala nätverk av betydelser utifrån intressen och engagemang. 

Tidigare och nuvarande sjukdomar Kognitivsjukdom/demens (diagnoskod) ”Diagnos av doktor x vid vårdcentral Y den (datum)”, notera fler 

diagnoser som är aktuella och kan påverka den kognitiva svikten ex diabetes, hjärtsvikt, cancer, 

frakturer i närtid m fl 

 Läkemedel  klicka i aktuell box + ev kommentar tex demensläkemedel/waran/insulin… 

   Notera vem som ansvarar för läkemedlen, dosett/apodos  

 Röntgen  Om det finns uppgift om att röntgen är utfärd kan det noteras här 

Aktuellt Symtomdebut Notera om det finns information via utredningen eller om familjen har angett detta 

Sjukdomsförlopp Ex Långsam progress med start …/försämring under senaste halvåret/alltmer påtaglig försämring av …, 

”frågar om mycket mer nu än för två månader sedan”… 

Minne Långtidsminne (minns det som hände i barndomen, när barnen var små…). Korttidsminne (frågar om, 

minns inte vilken dag det är, använder kom-i-håg-lappar, almanacka för att komma ihåg, glömmer var 

man lagt saker, letar efter nycklar, glasögon, plånbok, ”köper citroner fast hon redan har köpt 

citroner”). Procedurminne (att komma ihåg hur man cyklar, låsa dörren),  



Tids- och rumsuppfattning  Att förstå vilken tid det är på dygnet/veckan/året, veta vilken dag det är, årstid.  

Kunna ange vilken våning man befinner sig på, i vilket rum, hitta i bostaden, hitta utanför bostaden, går 

man i sällskap eller ensam? Notera även de ”visuospatiala förmågorna” (dvs att röra sig i 3D, sätta sig 

på stol, ta ett glas etc vilket kan påverka ex fallrisk eller vara tecken på Lewy Body eller Parkinson 

Demens). Exekutiva förmågor dvs att kunna planera, följa en beskrivning, sortera intryck, planera, 

genomföra, bedöma effekten av handlingar och olika alternativ. 

 

Kommunikation Flytande tal, hackigt, söker efter orden, omskrivningar, tappar röda tråden, upprepar samma ord. 

Förändringar i språkbehandling över tid. Förmågan att räkna och skriva. Ange om det finns flera språk 

ex modersmål, viktigt att visa med gester i stället för att använda ord, ”ge en instruktion i taget”, bilder 

istället för muntlig information 

Apraxi/dyspraxi Svårigheter att utföra tidigare inlärda färdigheter eller utföra vardagliga handlingar. Tex: sätta på 

kaffebryggaren, hantera spisen när man lagar mat (även ett procedurminne), hantera fjärrkontroll, 

telefon, portkod, hantera datorn 

Psykosocialt Samspel med andra, ”tänker trögare”, drar sig undan folksamlingar, möten, tidigare viktiga sociala 

aktiviteter, träffa barnbarnen… 

Emotionellt Sinnesstämning, reaktioner, känslor, nedstämdhet, apati, omotiverad upprymdhet, humörväxlingar, 

aggressivitet, tillit, behov av särskilt bemötande, stresskänslig, sjukdomsupplevelse, sorg, krav och 

önskemål kring patienten om behandlingar ökat välbefinnande m fl 

Smärta/sinnesintryck Sinnesintryck: Syn-/hörsel-/smak-/lukt-/känselförändringar mot tidigare. Yrsel, hallucinationer. Behov 

som finns av hjälp eller åtgärd 

Smärta: akut/kronisk, lokalisation, karaktär. Patientens egna ord eller berättelse om sin upplevelse av 

smärtan 

 



Sömn Välj och kryssa i förvalda beskrivningar. Beskriv ev mardrömmar och andra observationer och kommentarer kring 

sömnen, vandrar på natten,  

 

Status Psykisk status Aggressivitet, ångest, ängslan, rastlöshet, tvångstankar-/handlingar, hallucinationer, vanföreställningar,  

   vakenhet, stämningsläge, förändrat beteende ex ökad sexlust, våld i nära relationer.  

Dokumentera här när bedömning i BPSD-registret är gjort, NPI-poäng: …, Nästa bedömning (datum) 

 Syn  Glasögon, läsglasögon, synfältsbortfall,… 

 Hörsel  Hörapprat, nedsatt hörsel på höger-/vänster öra, 

Motorik Grovmotorik, finmotorik ” kan skriva sitt namn med jämn handstil”, förmågan att klä på sig, dra på 

strumpor, knäppa knappar, stel gång, bredspårig gång, fumlig, svårigheter att klarar sammansatta 

rörelser t ex gå och vinka, göra flera saker samtidigt. ADL Klarar att sköta hygien självständigt, behöver 

hjälp med… Det dagliga livets aktiviteter 

Nutrition  Hur fungerar måltiderna, matlust, viktnedgång, munstatus, behov av hjälp eller sällskap vid måltider. 

   

Kroppsvikt Att i ett tidigt skede ha en utgångsvikt har stor betydelse för att följa ev viktnedgång i samband med 

kognitiv försämring 

Längd 

Elimination  Inkontinens, sköter toalettbesök självständigt, behov av inkontinenshjälpmedel  

Bedömning  

 Tekniska hjälpmedel Vilka behov finns av hjälpmedel ex kognitiva hjälpmedel, 

Åtgärd  De åtgärder som du gör ex:  



 ”Förskriver kognitivt hjälpmedel för ökad förståelse av tid sk ”Memoday” ”. 

 Skriver intyg om Nödvändig tandvård kategori 4 

 Skriver ansökan om Färdtjänst, kontaktar xxx.  

 Skickar inbjudan till anhörigutbildning,  

 Skriver remiss-svar till xxx 

 Informerat patient och anhörig om vad som är överenskommet 

 ”Informerar och överlämnar till patientansvarig sjuksköterska i hemsjukvården för årlig uppföljning”  

 ”årlig uppföljning om ett år är inskrivet i tidboken” 

 

 

KVÅ KVÅ koder kan t ex vara: Bedömning PA 001- PA018, intyg GD 002,konferens XS007,registrering i kvalitetsregister 

GD009 telefon XS011-012…  

Se även i listan över KVÅ koder som kommunen använder, annars får regionen betalt för våra koder 


