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Besvaras av Rubrik Fråga Färg vid 
ja-svar 

Primärvård Rehabilitering och 
hjälpmedel 

Patienten har rehabiliterande insatser och eller 
hjälpmedel, om ja beskriv vilka? 
 

Blå 

Primärvård Pågående 
sjukvårdsinsatser 

Patienten har pågående sjukvårdsinsatser, om 
ja beskriv vilka och hur ofta? 

Blå 

Primärvård Kognitiv bedömning Patienten har en kognitiv funktionsnedsättning, 
om ja på vilket sätt?  

Blå 

Primärvård Läkarbesök senaste 
året 

Patienten har haft fem eller fler läkarbesök det 
senaste året, om ja av vilken orsak? 

Blå 

Primärvård Risk för återinläggning Patienten har hög risk för oplanerad 
återinläggning, om ja av vilken orsak? 

Blå 

Bistånd 
kommunen 

Insatser 
Socialtjänstlagen 

Patienten har beviljade insatser enligt 
Socialtjänstlagen, om ja vilka insatser och 
vilken omfattning ? 

Blå 

Bistånd 
kommunen 

Insatser LSS  Patienten har beviljade insatser enligt Lagen 
om särskilt stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), om ja vilka insatser 
och i vilken omfattning? 

Blå 

HSL 
kommunen 
 

Sjukvård Patienten har pågående hälso- och 
sjukvårdsinsatser, om ja vilka insatser  

Grön 

HSL 
kommunen 
 

Läkemedel Patienten har stöd vid läkemedelshantering, 

om ja beskriv på vilket sätt? 

Grön 

HSL 
kommunen 
 

ADL-status Patienten behöver stöd i utförande av 

aktiviteter i dagliga livet (ADL) beskriv i vilken 

omfattning genom att fylla i ADL-status  

 

HSL 
kommunen 

Rehabilitering  Patienten har pågående eller har haft en 

rehabiliteringsinsats, om ja ange när och 

vilken omfattning? 

Grön 

HSL 
kommunen 

Hjälpmedel och 
anpassningar 

Patienten har hjälpmedel och/eller 

anpassningar i hemmet, om ja ange vilka? 

Grön 

HSL 
kommunen 

Kognitiv bedömning Patienten har en kognitiv funktionsnedsättning, 
om ja på vilket sätt? 

Grön 

HSL 
kommunen 

Riskbedömning Det finns risker och insatta åtgärder gällande 
t.ex. fall, undernäring, utåtagerande, själv-
skadebeteende eller suicidaltbeteende som 
behöver följas upp, om ja beskriv vilka? 

Grön 

Somatisk 
vårdavd. 

Kognitiv bedömning Patienten har ny eller utökad kognitiv 
funktionsnedsättning, om ja på vilket sätt?  

Gul 



Somatisk 
vårdavd. 

Rehabilitering och 
hjälpmedel 
 

Patienten har nya behov av rehabilitering, 
hjälpmedel eller uppföljning av pågående 
insatser, om ja på vilket sätt?  

Gul 

Somatisk 
vårdavd. 

ADL-status ADL-status är förändrat, om ja på vilket sätt?  Gul 

Besvaras av Rubrik Fråga Färg vid 
ja-svar 

Somatisk 
vårdavd. 

Palliativ vård Behov av palliativ vård har tillkommit, om ja 
beskriv i vilket palliativt stadie patienten är och 
om brytpunktssamtal har genomförts ange 
datum 

Gul 

Somatisk 
vårdavd. 

Infektioner Det har tillkommit vårdrelaterad infektion eller 
annan smitta som påverkar omhändertagandet 
i nästa steg, om ja beskriv på vilket sätt? 

Gul 

Somatisk 
vårdavd. 

Sociala 
omsorgsinsatser 

Patienten/anhöriga har önskemål om nya 
sociala omsorgsinsatser (ex hemtjänst, 
boendestöd kontakt med socialsekreterare) 
om ja på vilket sätt? 

Blå 

Somatisk 
vårdavd. 

Sjukvård Patienten har behov av nya sjukvårdsinsatser, 
om ja på vilka? (ex omläggning, stomi, KAD-
skötsel) 

Gul 

Somatisk 
vårdavd. 

Läkemedel Har nya behov av läkemedel tillkommit under 
vårdtiden, om ja vilka? Beskriv hur ni 
säkerställer en trygg och säker 
läkemedelsövergång vid utskrivning. 

Gul 

Somatisk 
vårdavd. 

Omfattande behov  Utifrån patientens omfattande behov av 

sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser, 
behövs särskild bedömning, utbildning eller 
planering, om ja på vilket sätt? (se vägledning 
rött spår) 

Röd 

Somatisk 
vårdavd. 

Risk återinläggning Patienten har hög risk för oplanerad 
återinläggning, om ja av vilken orsak? 

Gul 

Somatisk 
vårdavd. 

Riskbedömning Det finns nya risker och insatta åtgärder 
gällande fall, undernäring, utåtagerande, 
självskadebeteende eller suicidaltbeteende 
som behöver följas upp, om ja beskriv vilka? 

Gul 

Somatisk 
vårdavd. 

Ändring av spårfärg Utifrån alla inblandade verksamheters 
samlade bedömning borde patienten hanteras 
enligt ett annat spår. Om ja, ändra 
övergripande spårfärg. Ange från vilket spår 
du ändrar samt orsak till ändringen. 

Blå 

 


