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Perustiedot
Pyydetään täyttämään kohdat (rastita)
1. Taustatietoja
 
2. Lähiverkosto ja heidän rooli arjen apuna
3. Terveydentila
ja sairaudet
 
4. Toimintakyky
 
A. Fyysinen
toimintakyky
Liikkuminen
Kuinka pitkän matkan pystyy kävelemään/liikkumaan apuvälineiden turvin
Kodin sisällä
m
Kodin ulkopuolella
m
B. Psyykkinen
toimintakyky
C. Sosiaalinen
toimintakyky
5. Taloudelliset
etuudet
6. Mahdolliset riskitekijät ja miten ne ilmenevät
7. Päiväaikainen
toiminta; työllistymistä tukeva toiminta/päivätoiminta
 
Osallistuuko asiakas jo päiväaikaiseen toimintaan ja jos osallistuu, mihin 
OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN
 
Lomakkeen alkuosassa ympyröidyt kohdat pyydetään täyttämään huolellisesti
Palvelutarpeen arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota alla oleviin näkökohtiin:
Kuvaus aikaisemmasta tilanteesta ennen palvelun tai sen lisääntymisen tarvetta Toimintakyvyssä tapahtuneet muutokset / elämänkriisi Tärkeimmät sairaudet, kivut / terveydentilan vakaus ja mahdollinen akuutti sairausFyysinen toimintakyky ja sen muutokset: liikkuminen, kaatuilu, apuvälineet. Miksi toimintakyky on muuttunut, onko korjattavissa esim. apuvälinein
Psyykkinen toimintakyky: mieliala, yksinäisyys, mahdollinen psyykkinen sairaus tai kehitysvammaSosiaalinen toimintakyky: päihteiden ja lääkkeiden käyttö, kaltoin kohtelu, turvattomuusKognitiivinen kyky; muistamattomuus ja asioiden ymmärtäminen, puhekyky / puheen sujuvuus.  
 Muuta huomioitavaa:
kerro erityishuomion tarpeet: karkailu, häiritsevä käytös, MRSA jne.asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien näkemys palveluntarpeesta: muut ammattihenkilöt,omainen, muu verkosto 
asiakkaan ravitsemustila, ravinto ja ruokailutottumukset asiakkaan sosiaaliset etuudet ja mahdollinen sosiaalityön tarve asiakkaan voimavarat ja näkemys asiakkaan kuntoutumismahdollisuuksista  
   Asiakkaan toimintakykyä kuvaavien mittareiden tulokset
RAI: ADL, IADL ja MAPLE, MMSE, TOIMI, PSYTO siltä osin, kun mittarit ovat käytössänne sekä mahdolliset muut                                                       käyttämänne asiakkaan palvelutarpeen kannalta oleelliset mittaritulokset. 
 
Asiakkaan oma näkemys palvelutarpeesta
Asiakkaan näkemys palvelutarpeen arvioinnista tulee selvittää. Erityisesti niiden asiakkaiden kohdalla jolla on alentunut kyky ilmaista omia toiveita palvelusta, pyydetään kiinnittämään huomioita siihen, että asiakkaan näkemys selvitetään ja palvelutarpeen arviointiin kirjataan se, miten asiakkaan näkemys on selvitetty. 
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