
  
 
 
 
 
 

Steg 1 – Teambaserad vårdform  

Bedömning av patientens behov 
 
Datum: 

Ansvarig för bedömningen: 

Telefonnummer: 

Profession: 

Vårdenhet: 

 
Patientens namn: 

Patientens personnummer: 

Kort sammanfattning av patientens behov av inskrivning: 

 
 
 
 
Bedöm om minst fyra av nedanstående inklusionskriterier är uppfyllda: 
 

• Tre eller fler kroniska diagnoser? 

Ja  Nej 

Om ja, vilka diagnoser? 

 

 

• 75år eller äldre? 

Ja  Nej 

• Erhåller hemsjukvård? 

Ja  Nej 

• Inlagd på sjukhus tre gånger eller mer de senaste 12 månaderna? 

Ja  Nej 

Om ja skriv ev. på vilka kliniker/avdelningar detta varit: 

 

 

• Sex stående mediciner eller fler (exkl. ögondroppar, salvor etc.)? 

Ja  Nej 
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• Klarar inte den personliga omvårdnaden (har behov av hjälp) 

Ja  Nej 

Definiera ev. omvårdnadsbehovet: 

 

 

 

Behov av hembesök för bedömning till ev. inskrivning: 

Ja  Nej 

Om ja, datum för hembesök: 

 

 

Steg 2 – Teambaserad vårdform  

Beslut om inskrivning och information 
 

Inskrivning i den teambaserade vårdformen: 
Ja  Nej 

Om nej, ange bedömningsorsak: 

Om nej informeras: 

Läkare: 

Hälsovalsenhet: 

Kommun/enhet: 

Datum: 

Av: 

 

Information och samtycke 
Patient:   Datum: 

Närstående/ God man:  Datum: 

 

Samtycker till inskrivning i den teambaserade vårdformen: 

Namn: 

Datum: 

Ja  Nej 
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Samtycker till informationsöverföring mellan vårdgivarna i den teambaserade vårdformen 

(muntlig samt skriftlig överföring som t.ex. NPÖ) 

Namn: 

Datum: 

Ja  Nej (kan då inte erbjudas inskrivning) 

 

SIP är utförd, datum: 

 

Information om inskrivning till vårdgivare 
 
Kommun: 

Enhet: 

Primärvård: 

Vårdcentral: 

Ev. specialistklinik: 

Sjukhus och klinik: 

 

Eventuell övrig information: 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift 
 
 
_________________________  __________________________ 
Läkarens namn:   Sjuksköterskans namn: 
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