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Bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga, 

minnesutredning samt dubbelbemanning 

När omsorgshandläggare på uppdragsavdelningen efterfrågar funktions- och 

aktivitetsbedömningar inklusive dubbelbemanning gäller följande: 

Om kunden inte är inskriven i hemsjukvård utförs bedömningar av VPL-teamets arbetsterapeut 

eller sjukgymnast/fysioterapeut.  

Om kunden är inskriven i hemsjukvård utförs bedömningar av arbetsterapeut eller 

sjukgymnast/fysioterapeut på Hälso- och sjukvårdsenheten. 

Vid bedömning gällande dubbelbemanning tar omsorgshandläggare hjälp av arbetsterapeut eller 

sjukgymnast/fysioterapeut i de fall där de har svårighet att avgöra behovet på egen hand. Vid 

självklara fall behövs ingen bedömning från legitimerad personal. 

Minnesutredning 

Samtlig personal som observerar tecken på minnesproblematik hos kund/patient ansvarar för 
att vidta åtgärder så att rätt stöd initieras. 

Om kunden vistas på korttiden och det finns behov av minnesutredning, kontaktar 
omsorgshandläggare ansvarig sjuksköterska på korttiden som framför behov till patientansvarig 
läkare på den vårdcentral där patienten är listad. Läkare skriver remiss till arbetsterapeut på 
korttiden som utför minnesutredning enligt ordination, exempelvis MMSE-test eller 
anhörigintervju.    

Om kunden befinner sig i hemmet och det finns behov av minnesutredning ska i första hand 
kund/anhörig ta kontakt med sin vårdcentral. I annat fall får omsorgshandläggare kontakta 
vårdcentralen själv alternativt i samråd och med stöd av sjuksköterska inom Hälso- och 
sjukvårdsenheten (under förutsättning att de har kännedom om kunden).  

Läkare på vårdcentralen ansvarar sedan för att minnesutredning utförs. Är kunden inskriven i 
hemsjukvård kan läkaren skriva remiss till ordinarie arbetsterapeut i kommunen för utförande av 
exempelvis MMSE-test eller anhörigintervju. 

Om kunden inte är inskriven i hemsjukvård är det närsjukvården som ansvarar för att utföra alla 
delar av minnesutredningen. 
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