
Helse opplysningsskjema PHT-skjema 

Fylles ut av: PHT koordinator / pasienten hjemme  

Prosedyre: registrering og kartlegging for/ Navn og dato for utfyllingen:  

___________________________________________________________________ 
Bosted (etasje , kjeller, villa) strøk og lignende 

Gift  

Barn 

Arbeid   

Alle tilgjengelige pårørende med telefonnummer:  

Alle tilgjengelig helsepersoner som er tilknyttet pasienten: 

1. Forberedelse før registrering

Samtykke 
Pasientens samtykke til  å kontakte pårørende
oa andre til å delta i kartlegging av sykdom og 
plager  

Hva skaper 

overskudd? 
Din mening om hva/hvem/hvordan som 
skaper overskudd i hverdagen for deg - 
noen stikkord : 

2. Forberedelse før registrering

Tema Notater

Aktuelle diagnose/kroniske tilstander 
Skriv inn her de SYKDOMMENE du har fra før

Medisinskfaglige opplysninger 
Noen medisiner du ikke tåler? 
Spesielle arvelig sykdommer / medfødte lidelser 

Legemiddeloversikt 
• Faste legemidler
• Legemidler ved behov (også reseptfrie)
• Kosttilskudd og naturlegemidler
• Husk dråper, sprøyter, inhalatorer, plaster, salver og

kremer 

3. Legemiddeloppgaver

Legemiddelsamstemming (LMS) 
Ta med medisiner / pakker 

De medisinen du bruker fast og ved behov.



4. Forberedelse før legeundersøkelse

Tema Forklaring Notater 

Særskilte trekk 

ved plagene dine 

som du vil 

fremheve 

Noter tegn og plager som hindrer  deg.  Fysiske plager 

Psykiske og sosiale plager 

Oppfølging etter 

siste årlige 

helsekontroll og/ 

eller legetime 

Har det oppstått noen nytt siden 
sist du hvar hos lege.  

Lege spesialist du 
var hos sist. 
 

Navn 

Dato for evt. kontroll 

Siste kontroll var 

Tannlege 

Dato for siste tannlegeundersøkelse 

Tannlegens vurdering, evt. oppfølging i 
etterkant (f.eks. behov for undersøkelse i 
narkose) 

Syn 
briller, linser  
> hjelpemidler  

Dato for evt. synsundersøkelse 

Evt. vurdering 

Hørsel 
Hører du alle lyder 
øresus ? 

Dato for evt. hørselskontroll 

Evt. vurdering 

Mammografi Dato for evt. undersøkelse 
Vekt - oppig evt 
vekttap eller oppgang  

Din normal vekt 
Nylig vektkontroll – dato og kg. 

Høyde Oppgis i meter 

BMI =vekt (kg) / høyde (m) * høyde (m) 

Allmenntilstand 
fylle ut på legekontor 

Siste NEWS måling – 
Dato:             Score: 

Nylig måling – 
Dato:  Score: ____ 

Blodtrykk: 
Puls: 
SaO2: 
Temperatur: 
Respirasjonsfrekvens: 

Blodtrykk: 
Puls: 
SaO2: 
Temperatur: 
Respirasjonsfrekvens: 

5. Forberedelse før den årlige helsekontrollen – oppfatning av helse

Ja 
Hva «ja», beskriv endringer og viktige 

observasjoner. Om mulig beskriv årsak 

Kognisjon – 
endringer i kognitivt 
funksjonsnivå? 

Vansker med å finne ord? ☐ 
Vansker med å orientere seg for 
tid og sted? ☐ 

Forvirret om tid på døgnet?  ☐ 
Vansker med overganger? ☐ 
Klarer ikke lengre tidligere 
vanlige innlærte oppgaver? ☐ 

Viktig!



Behov for 

hukommelseskartlegging? 
☐ 

Trøtt på dagtid 

Sover flere ganger/lenge i løpet 

av dagen? 
☐ 

Sover flere ganger/lenge i løpet 

av ettermiddagen/ kvelden? 
☐ 

Nattesøvn 

Registrert endring i våkenhet 

om natten? 

Innsovningsvansker? ☐ 

Antall timer søvn 

pr. natt? 

Hvor lenge har 

endringen 

forekommet? 

Huden 

Har sår, eksem, utslett eller tørr 

hud? Risiko for trykksår? 
☐ 

Har store 

problemer 
☐ 

Har litt 

problemer 
☐ 

Urin 

Endringer i forhold til 

hyppighet, inkontinent, 

problemer med resturin 

og/eller vannlating om natten? 

☐ 

Avføring 

Har daglig avføring? 
☐ 

Plaget med diaré, forstoppelse 

eller inkontinent? 
☐ 

Seksual funksjon Nedsatt funksjon som er 
unaturlig for deg. ☐ 

Ernæring 

Spiser mer eller mindre, i 

forhold til forrige årskontroll? 
☐ 

Plaget med kvalme eller 

munntørrhet? 
☐ 

Drikker mer eller mindre vann
Har du en ernæringsplan 
Trener du fast.

☐ 

Legemidler 

Endringer i din evne eller

ønske om å ta medisiner? 
☐ 

Oppleved bivirkninger det må

tas hensyn til? 
☐ 

Tannhygiene 
Pusser daglig tennene? 

Utfordringer knyttet til 

tannstell? 
☐ 

Håndfunksjon 

og finmotorikk 

Endringer i evne til å gripe, 

holde, ta imot og/eller levere 

fra seg? 
☐ 

Målt håndstyrke 

Gangfunksjon 

Endringer i evne til forflytning? ☐ Hastighetsmåling over 4 meter 

Plaget med svimmelhet? ☐ 
Endring i evt. stivhet, 

skjelvinger eller spasmer? 
☐ 

Fall 

Er det registrert fall uten 

naturlig årsak? (Gjelder ikke fall 

pga. glatt underlag eller 

epilepsi) 

☐ 

Fysisk 

utholdenhet / 

kondisjon 

Endringer, eller behov for 

oppfølging i forhold til evnen til 

å holde høy intensitet over tid? 
☐ 

Pustebesvær ved hvile eller

aktivitet? 
☐ 

Hukommelse 

kryss 
for Ja 

kryss 
for 
viktig



Pusten/ blod-
sirkulasjon 

Har ødemer (vann i kroppen)? 

F.eks. synlig hovne føtter ☐ 

Smerte Smerter? ☐ 
Hemmer smertene bruker ved 

bevegelse/hvile? 
☐ 

Er det foretatt 

smertekartlegging? 
☐ 

Atferd 

Endring i reaksjon på 

situasjoner/ lyder? Irritasjon el  
☐ 

Isolere seg, mer sint, trist? ☐ 
Kan skade andre? ☐ 
Klare ikke å følge opp helsen ☐ 

Psykisk helse 

Endringer som uro/ forvirring? 

Nedstemthet? 

Oppstemthet
Engstelse?  Angst? 

☐ 

Tobakk / 

alkohol/ 

narkotika 

Inntar alkohol, tobakk/snus 

og/eller narkotika? 

1 standard alkoholenhet (AE) 

tilsvarer en av følgende: En liten 

flaske øl, 1 vinglass m/ svakvin 

(1,5 dl), 1 shotglass 40% sprit 

(0,4 dl) 

☐ 

Antall enheter 

alkohol pr. uke? 

Antall røyk/snus pr. 

dag? 

Type narkotika og 

hvor mye/ofte? 

Sosialt 

Er du i yrkesaktiv alder, men

uten et dagtilbud/arbeid? 
☐ 

Er det forhold som medfører 

fare for sosial isolering? 
☐ 

Bakgrunns-

hendelser 

Har det skjedd hendelser som 

kan forklare endringer? F.eks. 

bytte av jobb, flytting, dødsfall i 

familien, personalendring m.m. 

☐ 

Epilepsi / anfall Har endret anfallstype, varighet 

eller hyppighet i anfall? 
☐ 

Hormonelt  

Endringer tilknyttet 

menstruasjon? 
☐ 

Plager knyttet til 

overgangsalder? 
☐ 

Plager med, eller behov for 

prevensjon? 
☐ 

Vedtak 

Har, eller vurderes behov for, 

vedtak etter Helse- og 

omsorgs-tjenesteloven
☐ 

 Behov for verge ? 

Behov for sosial hjelp
Behov for økonomisk hjelp ☐

Kryss 
av for 
JA

kryss av 
for 
Viktig

Beskriv gjerne smertene utdypende her



6.Husk til kontrollen ved legekontoret
fastlegekontoret)

Tema Utført

? 
Forklaring 

Bestill time til

PHT 
koordinator

☐ 

ta med urinprøve ☐ 

Blodprøver 
Aktuelle prøver tas
gjerne fastende. 

mener du det er 
noen viktige prøver 
som bør tas? 

☐ 

7. Undersøkelse for sykepleier/ Pht koordinator

Tema Utført Forklaring 

Legemiddel-

gjennomgang 

(LMG) 
☐ 

- Skal gjennomføres for alle brukere som får hjelp til medikamentadministrering, og

står på fire eller flere faste legemidler, eventuelt 3 psykofarmaka.

- Sjekk ut at alle legemidlene har en indikasjon

Kontrolltimen 

☐ 

- Pasienten har med seg
• papirene fra kartleggingen tilhørende punktene over

• den oppdaterte legemiddeloversikten

• eventuelle kartlegginger og registreringer

Oppfølging ☐ - Avklar med pasienten når neste kontroll time er hos PHT eller fastlege.

8. For legen / sykepleier

Tema Utført

? 
Forklaring 

Klinisk 

undersøkelse ☐ 

- Auskultasjon Hjerte Lunger

- Eks Otoskopi / synsundersøkelse / nevrologisk undersøkelse

- Fokuserte undersøkelser evt mage, muskel skjelett; ved opplysninger om endringer

Lab undersøkelse
☐ 

- Vurdere

• Undersøkelser som ekg, spirometri, 24 timer blodtrykk , 24 timer ekg ol 

• Faste blodprøver og medikament analyser

Utredning 

☐ 

- Henvise sykehus om ved store endringer eller komplekse problemstillinger

- Henvise aktuelle spesialister

- Henvise bildeundersøkelser

- LMG (vurdere seponering / tillegg medisinering)

- Lese gjennom dette skjema og kvalitets sikre pasientens helse oppfølging.

NAVN OG SIGNATUR
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