
Skjema for informasjonsinnhenting:
Dement person

Aktuell situasjon
¬ Hvor og når er vedkommende sist sett (helt sikkert)?
¬ Har vedkommende vært savnet tidligere? Hvis ja:
 - Hvor var hen sett da?
 - Hvor stor var avstanden fra sist sett til funsted?
 - Hvordan ble vedkommende funnet?
¬ Hvilken klesdrakt var vedkommende iført på forsvinningstidspunktet (helt sikkert)?
¬ Hvilken dør er det mest sannsynlig at vedkommende brukte når hen forlot stedet?

Orienteringsevne
¬ Vet vedkommende hvor hen er når hjemme?
¬ Kjenner vedkommende igjen nabolaget?
¬ Er vedkommende kjent i området der de sist ble sett?
¬ Blir vedkommende lett forvirret i et ukjent miljø?
¬ Blir vedkommende lett forvirret i et kjent miljø?

Kognitiv funksjon
¬ Kan vedkommende eget navn?
¬ Gjenkjenner vedkommende kjente ansikter?
¬ Reagerer vedkommende på at eget navn blir ropt?
¬ Evne til å vurdere tid?
¬ Personlighetsmessige eller emosjonelle forandringer?
¬ Depresjon?
¬ Snakker vedkommende om personer eller steder?
¬ Snakker vedkommende om en person som ikke lenger er i live?
¬ Snakker vedkommende om å oppsøke/besøke steder eller personer?

Mobilitet
¬ Har vedkommende daglige vaner? Hvis ja, hvilke?
¬ Distanse vedkommende typisk går hver dag (for eksempel sist uke)?
¬ Antall gåturer i løpet av sist uke?
¬ Lengste avstand vedkommen har gått siste tre måneder? Siste ti år?
¬ Anslå hvor langt du mener vedkommende er i stand til å gå?
¬ Problemer med å gå?
¬ Kan vedkommende kjøre bil?
¬ Reiser vedkommende alene med offentlig kommunikasjon?
¬ Har vedkommende forsøkt å reise med offentlig kommunikasjon på egen hånd siste seks måneder?
¬ Går vedkommende turer fra bosted og returnerer uten hjelp?



Fysisk helse
¬ Hvilken type demens?
¬ Mild, moderat eller alvorlig demens?
 - Mild demens: Mild forvirring, glemsomhet, korttidsminne affektert
 - Moderat demens: Vansker med å skille tid, sted og personer. Noe språkvansker
 - Alvorlig demens: Nærmest totalt tap av vuderingsevne, resonneringsevne og tap av noe fysisk 
kontroll
¬ Andre sykdommer/diagnoser
¬ Avhengig av medisiner? Hvis ja: Konsekvenser hvis medisiner ikke blir tatt som foreskrevet?

Historikk
¬ Liste over alle tidligere bosteder, hvor lenge siden bodd der og hvor lenge bodde vedkommende der?
¬ Tidligere arbeid og arbeidssteder?
¬ Nylig flyttet? Hvis ja, hvor er tidliger bosted og hvordan har vedkommende tilpasset seg nytt bosted?
¬ Har vedkommende noen favorittsteder/områder?
¬ Har vedkommende forsøkt å besøke personer eller steder uten tilsyn?
¬ Viser vedkommende tegn til vandreatferd?
 - Om natten?
 - Om dagen?
¬ Virker vandringen målrettet? Beskriv.
¬ Virker vandringen målløs?
¬ Forsøker vedkommende å ta seg bort fra bosted?
¬ Virker vandringen å være relatert til at vedkommende forsøker å komme seg til et sted eller en  
person?


