
KARTLEGGINGSAMTALE    
Unntatt offentlighet iht. Ofl. § 13 og Hol. § 12-1    

Skjemaet skannes inn i Gerica. Bruk Kartleggingsjournal nr. 228.  
 

BRUKERINFORMASJON  Personopplysninger som allerede står i Gerica bør også kontrolleres  

Navn eller  
Gerica bruker-id  

 

Adresse   

Telefon/e-post  

Fødselsdato/alder   

Høyde og vekt   

Bosituasjon  
- beskriv evt. nærmere  

 Bor med ektefelle/partner/familie   Bor alene   
 Bor med barn   Bofellesskap 
 Omsorgsbolig/bolig med service   Institusjon/Sykehjem  
 Har familie i nærheten (beskriv)  

Funksjonsproblem, 
eventuell diagnose:  
Henvist/utskrevet fra:  

 

Pasienten/brukers 
oppfatning av egen 
situasjon  

 

«Hva er viktig for deg?» 
Beskriv pasient/brukers 
ressurser, ønsker og mål  

 

Beskriv tjenester som 
brukeren mottar:  
Hvor ofte / hvor mye?  

 Ingen tjenester     
 Hjemmesykepleie  
 Aktivitets-/dagsenter  

 Praktisk bistand  
 Andre komm. tjenester  
 Evt. frivillige tjenester  

Individuell plan:   Har IP  Har behov for IP  Meldes til Koordinerende enhet  

Samtykke Pbl. § 4-3 Den som yter helsehjelp avgjør om pasienten mangler kompetanse til å samtykke (…)  

Er brukeren samtykke-
kompetent for eventuell 
bruk av VT?  

 Ja   Nei.  Ved førstegangsbesøk skrives en foreløpig vurdering hvis 
man er usikker på om pasienten/brukeren er samtykkekompetent ift. VT.  
 

Kontaktpersoner   Navn, adresse telefon, e-post og relasjon til brukeren:  

Nærmeste pårørende   

Verge   

Familie/nettverk  
 
 

 

Fastlege / tilsynslege  Navn og telefon:  
 

Helse-/omsorgstjenesten Navn, stilling og telefon: 
 

Nedenfor skrives informasjon om hvem som har deltatt i samtalen og hvem som svarer på vegne av brukeren 
dersom brukeren på grunn av sin helsetilstand ikke er i stand til å svare eller ikke klarer å fortelle om seg selv. 

Hvem har deltatt i 
samtalen med/om 
brukeren: 

 Brukeren   
 Pårørende:  
 Ansatt, oppgi stilling:  

Pårørende: Ektefelle/barn/verge/venner:  
 

Skjemaet er fylt ut av: 
(Dato, navn og stilling)  

 

Hvis det ikke er plass til å skrive i rubrikkene – bruk baksiden/side 4 i skjemaet. 
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KARTLEGGING AV FUNKSJONER OG RESSURSER  
Her beskrives brukerens aktiviteter, behov og ressurser. Ta også med hvordan personen mestrer å bruke teknologi og 
hjelpemidler. Det er viktig å bli kjent med personen som menneske, ikke bare som bruker eller pasient. Legg til rette for en 
åpen og hyggelig samtale der brukeren oppfordres til å fortelle om seg selv. Pårørende eller en fagperson kan svare på 
vegne av brukeren dersom brukeren ikke kan svare. Informasjonen under dette punktet kan suppleres med annen 
kartlegging som er gjort, f.eks. fra brukerens journal eller ved hjelp av COPM.  

Brukerens daglige aktiviteter, hverdagsliv og sosial situasjon 
Sosiale relasjoner, utdanning, yrke, interesser, hobbyer, hva brukeren liker å gjøre nå.  
Spør også om det er noe som er vanskelig å gjøre, noe som oppleves som et problem.  
 
 

 

Sjekkliste for å kartlegge funksjon, aktiviteter og ressurser 
Punktene for vurdering av aktivitetene brukeren klarer/ikke klarer, bygger på IPLOS-registeret. Skannes og skrives i Gerica.  
1. Ikke problem. 2. Klarer selv. 3. Middels behov for bistand. 4. Stort behov for bistand. 5. Personbistand til alle aktiviteter.  

 
# 

FUNKSJONSVARIABLER 
- med eksempler SK

Å
R
 BESKRIVELSE  

- spesielt hvis skår er ≥ 3  

1 Alminnelig husarbeid 
- gjøre rent, vaske klær, bruke 
husholdningsapparater, lage mat  

 
 

2 Skaffe varer og tjenester  
- mat, drikke, klær, sko, tekniske 
tjenester og husholdningsartikler  

 
 

3 Personlig hygiene  
- vasker og steller seg, pusser tenner, 
bruker vann og passende midler  

 
 

4 På- og avkledning  
- tar på/av seg klær/sko i rekkefølge 
og etter vær/temperatur/årstid  

 
 

5 Gå på toalett  
- planlegger og utfører toalettbesøk, 
tørker seg nedentil og vasker hender  

 
 

6 Lage mat  
- planlegger, organiserer og 
tilbereder måltider, lager kaffe, etc.  

 
 

7 Spise  
- inntar mat og drikke på en 
akseptabel måte  

 
 

8 Bevegelse innendørs  
- kan gå/forflytte seg på ett plan, 
ut/inn av seng, opp/ned i stol  

 
 

9 Bevegelse utendørs  
- går/forflytter seg utenfor egen 
bolig, går i trapper  

 
 

10 Ivareta egen helse  
- håndterer egen sykdom/skade, 
kontakter behandlingsapp. ved behov  
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# 

FUNKSJONSVARIABLER 
- med eksempler SK

Å
R
 BESKRIVELSE  

- spesielt hvis skår er ≥ 3  

11 Hukommelse  
- husker nylig inntrufne hendelser, 
finner fram i kjente omgivelser,  
er orientert om tid og sted  

 

 

12 Kommunikasjon  
- evner å kommunisere, forstår og 
uttrykker seg verbalt/nonverbalt  

 
 

13 Beslutninger i dagliglivet  
- behov for bistand til å ta avgjørelser 
og organisere daglig gjøremål  

 
 

14 Ivareta egen økonomi  
- trenger bistand til å prioritere 
mellom utgifter og betale regninger  

 
 

15 Sosial deltakelse  
- skaper/opprettholder et sosialt 
nettverk, tar kontakt med andre  

 
 

16 Styre egen atferd  
- kontroll over impulser, samhandler 
akseptabelt med andre mennesker  

 
 

17 Syn  
- sanser lys, farge, størrelse, form og 
avstand. Ser TV.  

 
 

18 Hørsel  
- hører vanlig tale, en til en og i 
grupper, skiller mellom ulike lyder 

 
 

 

Oppsummering av kartleggingen  
Konklusjon og videre plan, forslag til tiltak:  
  
 

 

Vedlegg = spesielle/tilpassede sjekklister:  
1. Sjekkliste for forberedelse av hjemkomst  
2. Oppfølging innen tre dager etter utskrivning  
3. Aktuelle områder for velferdsteknologi  
4. Lokaliseringsteknologi (GPS)   
5. Digitalt tilsyn vha. døralarmer, kamera eller 

annen varslingsteknologi  

6. Prosedyre for hverdagsrehabilitering  
7. Prosedyre for fallkartlegging  
8. Prosedyre for ernæringskartlegging og -plan  
9. …  
10. …   

Hvis det ikke er plass til å skrive i rubrikkene – bruk baksiden/side 4 i skjemaet.  


