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Fylgiskjal 1 

 

Hjúkrunarfræðingur á ______________________deild FSA 

Ég framkvæmi þessa hjúkrunarmeðferð:

Virkni- og þjálfunarmeðferð:  

1 Efling líkamsbeitingar  

Auðvelda rétta líkamsbeitingu og hreyfingu 
í daglegum athöfnum til að koma í veg fyrir 
þreytu og álag eða áverka á stoðkerfi         

2 Þrek eða úthald temprað

Tempra orkunotkun til að takast á við eða 
fyrirbyggja þreytu og ná ákjósanlegri 
starfshæfni  

3 Efling líkamsþjálfunar  
Auðvelda reglubundna líkamsþjálfun til að 
viðhalda eða efla líkamshreysti eða heilsu

4 Styrktarþjálfun  
Auðvelda reglubundna viðnámsþjálfun 
vöðva til að viðhalda eða auka vöðvastyrk

5 Teygjuæfingar  

Auðvelda kerfisbundnar teygjuæfingar 
vöðva til að ná fram slökun, undirbúa 
vöðva / liði fyrir meiri áreynslu eða til að 
auka eða viðhalda liðleika líkamans  

6 Gönguæfingar  

Efla og aðstoða við göngu til að viðhalda 
eða endurheimta ósjálfráða og viljastýrða 
líkamsstarfsemi meðan á meðferð og bata 
stendur  

7 Jafnvægisæfingar  

Nota sérstakar athafnir, stöður og 
hreyfingar til að viðhalda, auka eða 
endurheimta jafnvægi  

8 Liðferilsæfingar  

Nota virkar (aktívar) og óvirkar (passívar) 
líkamshreyf. til að viðhalda eða 
endurheimta hreyfingu í liðum        

9 Vöðvastyrkjandi æfingar 

Nota sérstakar athafnir eða æfingar til að 
auka eða endurheimta stjórn á 
líkamshreyfingum  

10  

Fræðsla um ráðlagða 
virkni/þjálfun  

Aðstoða sjúkling við að ná og/eða viðhalda 
ráðlögðu virknistigi        

Viðhald útskilnaðar: 

11  

Aðstoð vegna 
hægðaleka  

Efla stjórn á hægðalosun og halda húð 
umhverfis endaþarm heilli  

12  

Aðstoð tengd 
hægðamissi hjá barni  Efla stjórn á hægðalosun hjá börnum  

13  Úthreinsun hægða  Innhelling í ristil gegnum endaþarm  

14  Eftirlit með hægðalosun 
Koma á og viðhalda reglulegri losun 
hægða  

15  Hægðavenjur þjálfaðar  
Aðstoða við að þjálfa þarma til að losa 
hægðir með reglulegu millibili  

16  

Meðferð vegna 
hægðatregðu  Fyrirbyggja og létta á hægðatregðu/-teppu

17  

Meðferð vegna 
niðurgangs Meðhöndla og draga úr niðurgangi  

Aldrei 
Mjög 
sjaldan

U.þ.b. 
Mánaðar-
lega 

U.þ.b. 
Viku-
lega 

Nánast 
daglega

Oft á 
dag

Þekki 
ekki/skil 
ekki hvað 
átt er við 

Spurningalistinn sem hér fer á eftir fjallar um flokkunarkerfi fyrir hjúkrunarmeðferð.  Hjúkrunarmeðferðinni er 
raðað í flokka eftir efni.  Þú ert vinsamlega beðin um að merkja við hvort og hve oft þú beitir þeim tegundum 
hjúkrunarmeðferða sem í listanum eru.  Þar sem listinn á við störf allra hjúkrunarfræðinga eru ýmiss konar 

hjúkrunarmeðferðir tilgreindar sem eiga ekki við þitt starf.  Í þeim tilvikum ertu beðin að merkja við „aldrei“ og  
halda áfram að næstu hjúkrunarmeðferð.  Merktu við „þekki ekki / skil ekki“ ef þú telur þig ekki þekkja þá 

hjúkrunarmeðferð sem upp er gefin eða ef þú skilur ekki orðalagið 
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Ég framkvæmi þessa hjúkrunarmeðferð:

18  Dregið úr vindgangi  
Fyrirbyggja loftmynd. í melt.vegi og 
auðvelda losun vinds  

19 Aðstoð vegna stoma 
Viðhalda útskilnaði í gegnum stóma og 
umönnun nærliggjandi húðar  

20  

Meðhöndlun á 
endaþarmssigi 

Fyrirbyggja endaþarmssig og/eða þrýsta 
endaþarmi inn  

21  Blöðruskolun 
Innhelling vökva í blöðru til hreinsunar eða 
lyfjameðferðar  

22  Grindarbotnsæfingar  

Styrkja og þjálfa grindarbotnsvöðva með 
viljastýrðum, endurteknum samdrætti til að 
minnka álags-, bráða eða blandaða 
tegund þvagleka  

23  Blöðruþjálfun 

Bæta starfsemi þvagblöðru vegna 
bráðaþvagleka með því að auka 
þvagheldni blöðrunnar og getu 
einstaklingsins til að hemja þvaglát  

24  Uppsetning þvagleggs 
Setja þvaglegg í blöðru til að losa þvag til 
skemmri eða lengri tíma  

25  

Umhirða vegna 
þvagleggs  Annast einstakling með þvaglegg  

26  

Reglubundin 
blöðrutæming 
m/þvaglegg  Tæma blöðru reglubundið með þvaglegg  

27  

Eftirlit með 
þvagútskilnaði  

Viðhalda ákjósanlegri reglu á 
þvagútskilnaði  

28  Þvagvenjur þjálfaðar  

Koma á reglubundinni blöðrutæmingu til 
að fyrirbyggja þvagmissi hjá einstaklingum 
með skert hugarstarf, sem hafa bráða-, 
álags- eða starfrænan þvagleka  

29  Aðstoð vegna þvagleka  
Aðstoð við stjórn á þvaglátum og húð 
umhverfis þvag- og kynfæri haldið heilli  

30  

Meðferð vegna 
ósjálfráðra þvagláta 
barns  

Stuðla að því að barn nái stjórn á 
þvaglátum  

31  Meðferð við þvagteppu  Hjálpa til við að létta á þaninni blöðru  

32  Meðferð með leghring 

Ísetning og eftirlit með hjálpartæki í 
leggöngum til að meðhöndla 
álagsþvagleka, afturstætt leg, legsig eða 
slakan legháls   

33  Áminnt þvaglát 

Efla þvagheldni með því að minna á 
salernisferðir á fyrirfram ákveðnum tímum 
og hrósa ef skilar árangri  

34  Aðstoð á salerni  Aðstoð við salernisferð og við útskilnað  
Meðferð vegna hreyfingarleysis: 

35  

Fyrirbygging fylgikvilla 
rúmlegu  

Stuðla að öryggi, fyrirbyggja fylgikvilla og 
sjá um að vel fari um sjúkling, sem er 
rúmliggjandi  

36  Meðferð á þurru gipsi  Meðferð á gipsi eftir að það er orðið þurrt  

37  Eftirlit eftir gipsun  
Meðferð á blautu gipsi meðan það er að 
þorna  

38  Hagræðing  
Breyta stöðu líkama eða líkamshluta til að 
auka líkamlega og /eða andlega vellíðan  

39  Hagræðing í hjólastól 

Koma sjúklingi fyrir í hentugum hjólastól til 
að bæta líðan, efla heilleika húðar og  ýta 
undir sjálfstæði hans  

Aldrei 
Mjög 
sjaldan

U.þ.b. 
Mánaðar-
lega 

U.þ.b. 
Viku-
lega 

Nánast 
daglega

Oft á 
dag

Þekki 
ekki/skil 
ekki hvað 
átt er við 
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Ég framkvæmi þessa hjúkrunarmeðferð:

40

Ásetning 
spelku/hjálpartækis  

Nota hjálpartæki til að festa, skorða, styðja 
við, hindra hreyf. og vernda líkamshluta, 
sem orðið hefur fyrir skaða  

41

Umönnun vegna 
togs/strekks eða 
hreyfihindrunar  

Annast sjúkling, sem er í togi, strekk eða 
sem notar hjálpartæki sem hindra 
hreyfingu eða skorða líkamshluta  

42 Flutningur Flytja sjúkling frá einum stað til annars  
Næringaraðstoð: 

43 Breyting á fæði 

Koma á sérfæði með þeirri skerðingu sem 
nauðsynleg er og auka síðan við fæðið 
eins og þol leyfir  

44  

Meðferð vegna 
átröskunar  

Fyrirbyggja og meðhöndla alvarlega 
fæðutakmörkun, ofþjálfun, átköst eða 
úthreinsun  

45  Mötun  
Gefa sjúklingi, sem er ófær um að matast 
sjálfur, næringu  

46 Aðstoð við að borða  Aðstoð við að borða  

47  

Meðferð vegna 
kyngingarörðugleika 

Auðvelda kyngingu og fyrirbyggja 
fylgikvilla vegna truflunar á kyngingu  

48

Næringargjöf gegnum 
sondu  

Gefa næringu og vatn í gegnum slöngu í 
meltingarveg  

49  

Ísetning slöngu í 
meltingarveg  Setja slöngu í meltingarveg  

50  

Umhirða vegna slöngu í 
meltingarveg  

Annast einstakling með slöngu í 
meltingarvegi  

51  Eftirlit með næringu 

Aðstoða við eða sjá fyrir mikilvægum 
næringarefnum í réttum hlutföllum í formi 
fæðu og vökva  

52  

Meðferð vegna 
vannæringar  

Sjá fyrir fæðu og vökva til að halda uppi 
efnaskiptum sjúkl. sem er vannærður eða í 
hættu á að verða vannærður  

53  Mat á næringarástandi  

Safna og meta gögn um sjúkling til að 
fyrirbyggja eða halda vannæringu í 
lágmarki  

54  

Full næringargjöf í æð 
(TPN) 

Undirbúa og gefa næringu í æð og hafa 
eftirlit með svörun sjúklings  

55  Aðstoð við að þyngjast Aðstoða við að þyngjast  

56  

Aðstoð við að halda 
kjörþyngd 

Aðstoð við að viðhalda æskilegri 
líkamsþyngd og hlutfalli líkamsfitu  

57  Aðstoð við að léttast 
Aðstoða einstakl. við að léttast og/eða  
minnka líkamsfitu  

58  

Fræðsla um ráðlagt 
mataræði  

Aðstoða sjúkling við að fylgja ráðlögðu 
mataræði  

Efling líkamlegrar vellíðunar: 

59  Punktanudd  

Beita þéttum, viðvarandi þrýstingi á 
sérstaka punkta á líkamanum til að draga 
úr verkjum, ná fram slökun og fyrirbyggja 
eða draga úr ógleði  

60  Húðörvun  

Örva húð og undirliggjandi vefi í þeim 
tilgangi að draga úr óæskilegum eink., s.s. 
verkjum, vöðvakrampa eða bólgu  

61  Hita/kuldameðferð  

Örva húð og undirliggjandi vefi með hita 
eða kulda í þeim tilgangi að draga úr 
verkjum, vöðvakrampa eða bólgu  

62  Verkjastjórnun  
Lina eða draga úr verkjum að því marki 
sem ásættanlegt er fyrir sjúklinginn  

Aldrei 
Mjög 
sjaldan

U.þ.b. 
Mánaðar-
lega 

U.þ.b. 
Viku-
lega 

Nánast 
dag-
lega 

Oft á 
dag

Þekki 
ekki/skil 
ekki hvað 
átt er við 
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Ég framkvæmi þessa hjúkrunarmeðferð:

63  Meðferð við ógleði  Fyrirbyggja og draga úr ógleði  
64  Meðferð við kláða  Fyrirbyggja og meðhöndla kláða  

65 Vöðvaslökun  

Auðvelda spennu og slökun í vöðvum í 
ákveðinni röð og athygli er beint að tilf. 
sem fylgja  

66 Nudd  

Örva húð og undirliggjandi vefi m/breytil. 
þrýstingi handa, til að draga úr verkjum, ná 
fram slökun og/eða bæta blóðrás  

67

Taugaraförvun gegnum 
húð (TENS) 

Húð og undirliggjandi vefir örvuð með 
tilteknum lágum rafstraum í gegnum 
rafskaut  

68  Meðferð vegna uppkasta Fyrirbyggja og draga úr uppköstum  

69  

Umhverfisaðstæðum 
stýrt til að bæta líðan 

Hagræða nánasta umhverfi til að stuðla að 
sem mestum þægindum og bestri líðan  

Sjálfsbjörg auðvelduð: 

70  Böðun  
Baða eða þrífa líkamann í þeim tilgangi að 
ná fram slökun, hreinlæti og bata  

71  Umhirða á augnlinsum  
Fyrirbyggja augnáverka og skaða á linsum 
með réttri notkun á linsum  

72  Klæða  
Velja fatnað, klæða og hátta einstakling, 
sem ekki getur það sjálfur  

73  Umhirða eyrna  
Fyrirbyggja eða draga úr því sem gæti 
skaðað eyru eða heyrn  

74  Umhirða augna  
Fyrirbyggja eða draga úr því sem gæti 
skaðað augu eða sjón  

75  Fóthirða  
Þrífa og skoða fætur í þeim tilgangi að ná 
fram slökun, hreinlæti og heilbrigðri húð  

76  Hárhirða  
Sjá til þess að hár sé snyrtilegt, hreint og 
aðlaðandi  

77  Naglhirða  

Stuðla að því að neglur séu snyrtilegar, 
hreinar og aðlaðandi og fyrirbyggja sár 
vegna ónógrar naglhirðu  

78  Munnhirða  

Viðhalda og stuðla að munn- og tannhirðu 
hjá sjúklingi, sem er í hættu á að fá 
munnangur eða tannmein  

79  Hvatning til munnhirðu  
Stuðla að munn- og tannhirðu hjá sjúklingi 
sem hefur eðlilega munn- og tannheilsu  

80  

Meðferð vegna einkenna 
í munni 

Stuðla að bata hjá sjúklingi, sem er með 
sár eða mein í munnslímhúð eða tönnum  

81  Neðanþvottur  
Halda húð heilli umhverfis þvag- og 
kynfæri og draga úr óþægindum þar  

82  Aðhlynning eftir andlát 
Hlúa að líkama látins einstaklings og veita 
ástvinum hans stuðning  

83  

Umönnun vegna 
gervilims  

Annast hjálpartæki sem sjúklingur notar og 
fyrirbyggja fylgikvilla sem tengjast notkun 
þess   

84  

Aðstoð við 
sjálfsumönnun  

Aðstoð við að framkvæma daglegar 
athafnir  

85  

Aðstoð við 
böðun/hreinlæti  Aðstoð við persónulegt hreinlæti  

86  

Aðstoð við 
klæðnað/snyrtingu Aðstoð við að klæða sig og snyrta  

87  

Meðferð vegna 
svefntruflana  Auðvelda reglubundið svefn-vöku mynstur

88  Umhirða vegna drens  Annast einstakling með kera eða dren  

Aldrei 
Mjög 
sjaldan

U.þ.b. 
Mánaðar-
lega 

U.þ.b. 
Viku-
lega 

Nánast 
dag-
lega 

Oft á 
dag

Þekki 
ekki/skil 
ekki hvað 
átt er við 
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Ég framkvæmi þessa hjúkrunarmeðferð:

Sýru-basa- og elektrólýtameðferð: 

89 Sýru-basa stjórnun  

Stuðla að sýru-basajafnvægi og 
fyrirbyggja fylgikvilla vegna sýru-basa 
ójafnvægis   

90

Meðferð vegna 
metabólískrar acidósu 

Stuðla að sýru-basa jafnvægi og 
fyrirbyggja fylgikvilla vegna lægri HCO3 
gilda í blóði en æskilegt er  

91

Meðferð vegna 
metabólískrar alkalósu 

Stuðla að sýru-basa jafnvægi og 
fyrirbyggja fylgikvilla vegna hærri HCO3 
gilda í blóði en æskilegt er  

92  

Eftirlit með sýru-basa 
jafnvægi

Safna og meta gögn um sjúkling til að 
hafa stjórn á sýru-basa jafnvægi  

93  Elektrólýtameðferð 

Stuðla að elektrólýtajafnvægi og 
fyrirbyggja fylgikvilla vegna óeðlilegra eða 
óæskilegra elektrólýtagilda í blóði  

94  

Elektrólýtameðferð við 
hækkuðu Ca  

Stuðla að jafnvægi á kalsíum og 
fyrirbyggja fylgikvilla vegna hærra 
kalsíumgildis í blóði en æskilegt er  

95  

Elektrólýtameðferð við 
hækkuðu K  

Stuðla að jafnvægi á kalíum og fyrirbyggja 
fylgikvilla vegna hærra kalíumgildis í blóði 
en æskilegt er  

96  

Elektrólýtameðferð við 
hækkuðu Mg  

Stuðla að jafnvægi á magnesíum og 
fyrirbyggja fylgikvilla vegna hærra 
magnesíumgildis í blóði en æskilegt er  

97  

Elektrólýtameðferð við 
hækkuðu Na 

Stuðla að jafnvægi á natríum og 
fyrirbyggja fylgikvilla vegna hærra 
natríumgildis í blóði en æskilegt er  

98  

Elektrólýtameðferð við 
hækkuðu fosfati  

Stuðla að jafnvægi á fosfati og fyrirbyggja 
fylgikvilla vegna hærra fosfatgildis í blóði 
en æskilegt er  

99  

Elektrólýtameðferð við 
lækkuðu Ca 

Stuðla að jafnvægi á kalsíum og 
fyrirbyggja fylgikvilla vegna lægra 
kalsíumgildis í blóði en æskilegt er  

100  

Elektrólýtameðferð við 
lækkuðu K 

Stuðla að jafnv. á Ka. og fyrirb. fylgikvilla 
v. lægra kalíumgildis í blóði en æskilegt er

101  

Elektrólýtameðferð við 
lækkuðu Mg  

Stuðla að jafnvægi á magnesíum og 
fyrirbyggja fylgikvilla vegna lægra 
magnesíumgildis í blóði en æskilegt er  

102  

Elektrólýtameðferð við 
lækkuðu Na 

Stuðla að jafnvægi á natríum og 
fyrirbyggja fylgikvilla vegna lægra 
natríumgildis í blóði en æskilegt er  

103  

Elektrólýtameðferð við 
lækkuðu fosfati 

Stuðla að jafnvægi á fosfati og fyrirbyggja 
fylgikvilla vegna lægra fosfatgildis í blóði 
en æskilegt er  

104  Eftirlit með elektrólýtum
Safna og meta gögn um sjúkling til að 
hafa stjórn á elektrólýtajafnvægi  

105  

Vökva og 
elektrólýtameðferð 

Stýra breytingu á vökvamagni og/eða 
elektrólýtagildum og fyrirbyggja fylgikvilla 
vegna þeirra  

106  Slagæðarblóðsýni 

Taka blóðsýni úr slagæð, sem er án 
nálar/leggs, til að meta súrefnis-, 
koldíoxíðgildi og sýru-basa jafnvægi  

107  Blóðskilun  
Meðferð þar sem blóði sjúkl. er dælt út úr 
líkamanum og í gegnum skilu (filter)  

108  Blóðsíun 

Blóð bráðveiks einstaklings hreinsað í 
gegnum blóðsíu sem stjórnast af 
vökvaþrýstingi (hydrostatic) blóðs  

Aldrei 
Mjög 
sjaldan

U.þ.b. 
Mánaðar-
lega 

U.þ.b. 
Viku-
lega 

Nánast 
dag-
lega 

Oft á 
dag 

Þekki 
ekki/skil 
ekki hvað 
átt er við 
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Ég framkvæmi þessa hjúkrunarmeðferð:

109  

Meðferð vegna hás 
blóðsykurs 

Fyrirbyggja og meðhöndla sjúkling með 
blóðsykur fyrir ofan eðlileg gildi  

110

Meðferð vegna lágs 
blóðsykurs  

Fyrirbyggja og meðhöndla sjúkling með 
blóðsykur fyrir neðan eðlileg gildi  

111  Kviðskilun   
Gefa og hafa eftirlit með skilvökva inn og 
út úr kviðarholi (peritoneal cavity)  

Lyfjagjafir: 
112 Verkjalyfjagjöf Nota lyf til að draga úr eða eyða verkjum   

113  

Verkjalyf gefin innan 
(epiduralt) og utan 
(spinalt) basts  

Gefa lyf utan basts (epidural) og innan 
basts (intrathecal) til að draga úr eða eyða 
verkjum  

114  Krabbameinslyfjagjöf  

Aðstoða sjúkl. og fjölsk. hans við að skilja 
verkun frumueyðandi lyfja og hvernig 
draga megi úr aukaverkunum þeirra  

115  

Aðstoð vegna 
lyfjasljóvgunar  

Gefa róandi lyf, fylgjast með svörun 
sjúklings og veita líkamlegan stuðning 
meðan á framkvæmd vegna greiningar 
eða meðferðar stendur  

116  Lyfjagjöf  Taka til, gefa og meta verkun lyfja  
117  Lyfjagjöf í meltingarveg Gefa lyf í meltingarveg í gegnum slöngu   

118 Lyfjagjöf í fleiðruhol 
Gefa lyf í fleiðruhol (interpleural) í gegnum 
legg til að draga úr verkjum  

119  Lyfjagjöf í bein  

Setja í bráðatilvikum nál í gegnum 
beinbörk og inn í merghol til að gefa 
vökva, blóð eða lyf í skamman tíma   

120  Lyfjagjöf um munn  
Taka til og gefa lyf um munn og fylgjast 
m/svörun sjúklings  

121  Lyfjagjöf í heilahol  

Gefa og fylgjast með lyfjum, sem gefin eru 
í gegnum inniliggjandi legg í heilahol 
(lateral ventriculi)  

122  Lyfjagjöf í eyra  Undirbúa og dreypa lyfi í eyra  

123  

Lyf gefið utanbasts 
(epidúralt)  Undirbúa og gefa lyf utanbasts (epidúralt)  

124  Lyfjagjöf í auga  Undirbúa og dreypa lyfi í auga  
125  Lyfjagjöf til innöndunar Undirbúa og gefa lyf til innöndunar  
126  Lyfjagjöf í húð  Undirbúa og gefa lyf í húð  
127  Lyfjagjöf í vöðva (im)   Undirbúa og gefa lyf í vöðva  
128  Lyfjagjöf í æð (iv)  Undirbúa og gefa lyf í æð  
129  Lyfjagjöf í endaþarm  Undirbúa og setja stíl í endaþarm  
130  Lyfjagjöf á húð  Undirbúa og bera lyf á húð  
131 Lyfjagjöf undir húð (sc) Undrbúa og gefa lyf undir húð  
132  Lyfjagjöf í leggöng  Undirbúa og setja lyf í leggöng  

133  Lyfjaumsjón  

Auðvelda örugga og árangursríka notkun 
ávísaðra lyfja og lyfja sem keypt eru án 
lyfseðils  

134  Lyfjatiltekt  

Auðvelda örugga og árangursríka notkun 
ávísaðra lyfja og lyfja sem keypt eru án 
lyfseðils  

135  Ráðleggingar um lyf  
Ráðleggja um lyf vegna 
heilsufarsvandamáls  

136  

Aðstoð við sjúkl.stýrða 
verkjameðferð  

Auðvelda sjúklingi að stýra sjálfur  
verkjalyfjagjöf og stillingu hennar  

137  Umhirða bláæðaleggs  
Annast sjúkl. með langtíma æðalegg eða 
ígræddan brunn  

Aldrei
Mjög 
sjaldan

U.þ.b. 
Mánaðar-
lega 

U.þ.b. 
Viku-
lega 

Nánast 
dag-
lega 

Oft á 
dag

Þekki 
ekki/skil 
ekki hvað 
átt er við 
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Meðferð tengd starfsemi taugakerfis: 

138

Meðferð vegna 
heilabjúgs  

Hefta frekari heilaskaða eða -áverka 
vegna bjúgs í heilavef  

139

Eftirlit með gegnflæði 
um heila 

Stuðla að fullnægjandi gegnflæði og 
hindra myndun fylgikvilla hjá sjúklingi sem 
er með eða í hættu á ófullnægjandi 
gegnflæði um heila  

140  

Hagræðing eftir 
tauga/mænuskaða 

Ná ákjósanlegastri líkamsstöðu fyrir 
sjúkling sem er með eða í hættu á að fá 
mænuskaða eða ertingu frá hryggjarliðum

141

Meðferð vegna 
ósjálfráðra 
taugaviðbragða 
(dysreflexia) 

Fyrirbyggja og fjarlægja áreiti, sem valda 
ofvirkum viðbrögðum og óviðeigandi 
ósjálfráðri svörun hjá sjúklingi m/tauga- 
eða mænuskaða á hálsi eða ofanverðu 
brjóstbaki  

142  

Eftirlit með 
innankúpuþrýstingi    

Mæla og túlka gögn um sjúkling til að 
tempra innankúpuþrýsting  

143  

Eftirlit með starfsemi 
taugakerfis  

Safna og meta gögn um sjúkling til að 
fyrirbyggja eða draga úr fylgikvillum í 
taugakerfi  

144  

Umhirða vegna slöngu í 
heilaholi/í mjóhrygg  

Annast einstakling með legg/dren fyrir 
mænuvökva  

145 

Meðferð vegna breyttrar 
skynjunar í útlimum  

Fyrirbyggja eða draga úr líkum á áverka 
eða vanlíðan hjá sjúklingi með breytta 
tilfinningu eða skynjun  

146  Meðferð vegna krampa 
Annast sjúklings meðan á krampa stendur 
og eftir hann  

147  Krampavarnir  
Fyrirbyggja og draga úr mögul. áverkum 
hjá sjúklingi sem er með sögu um krampa

148  

Varúðarráðstafanir 
vegna 
innanskúmsblæðingar 
(subarachnoid)  

Draga úr innri og ytri áreitum eða 
streituvöldum til að minnka hættu á 
endurblæðingu fyrir aðgerð vegna 
æðagúls (aneurysma)  

149  

Meðferð vegna 
gaumstols (neglects) 

Vernda líkamshluta, sem hefur orðið fyrir 
áfalli, og fella hann aftur að daglegum 
athöfnum um leið og sjúkl. er aðstoðaður 
við að aðlagast skertri getu til skynjunar  

Meðferð fyrir, í og eftir aðgerð: 

150  Svæfing  

Undirbúa og gefa svæfinga-/deyfingalyf og 
fylgjast með svörun sjúklings meðan á 
lyfjagjöf stendur  

151  Endurgjöf blóðs 
Safna og endurgefa blóð, sem sjúkl. hefur 
misst í eða eftir aðg. úr hreinu sári  

152  

Umönnun eftir 
svæfingu/deyfingu 

Fylgjast með og annast sjúkling, sem 
hefur nýlega gengist undir alm. svæfingu 
eða staðbundna deyf.  

153  Sýkingavarnir í aðgerð  Fyrirbyggja spítalasýkingar á skurðstofu  

154  

Samhæfing fyrir 
innlögn til aðgerðar 

Greiða fyrir að rannsóknir séu gerðar fyrir 
innlögn og sjúkl. undirbúinn fyrir aðgerð  

155  

Hagræðing á 
skurðarborði  

Hreyfa sjúkl. og hagræða þannig að 
inngrip sé aðgengilegt við skurðaðgerð um 
leið og dregið er úr hættu á óþægindum 
og fylgikvillum  

156  Aðstoð við skurðaðgerð 
Aðstoða skurðlækni/tannlækni við framkv. 
aðgerðar og meðferð sjúklings  

157  

Varúðarráðstafanir við 
skurðaðgerð  

Minnka möguleika á skaða hjá sjúklingi í 
tengslum við skurðaðgerðina  

Aldrei 
Mjög 
sjaldan

U.þ.b. 
Mánaðar-
lega 

U.þ.b. 
Viku-
lega 

Nánast 
dag-
lega 

Oft á 
dag

Þekki 
ekki/skil 
ekki hvað 
átt er við 
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158  

Undirbúningur fyrir 
skurðaðgerð 

Undirbúa sjúkling rétt fyrir skurðaðgerð og 
sannreyna að rannsó./meðf. og skráning, 
sem krafist er hafi verið gerð  

159  Fræðsla fyrir aðgerð 

Aðstoða sjúkling við að skilja og undirbúa 
sig andlega fyrir skurðaðgerð og tímabilið 
eftir aðgerð á vöknun  

Meðferð tengd öndun: 

160

Aðstoðv/barkaþræðingu
og –festingu 

Setja eða aðstoða við uppsetningu og 
festingu barkarennu  

161  

Loftvegum haldið 
opnum  

Greiða fyrir eða auðvelda að loftvegir 
haldist opnir  

162  Sogun úr loftvegum  

Fjarlægja slím úr öndunarvegum með þvi 
að setja soglegg í loftvegi sjúklings 
gegnum munn og/eða barka  

163  

Umhirða 
barkarennu/rörs í 
loftvegi 

Annast barkarennu og rör í barkarauf 
(tracheostomiu) og fyrirbyggja fylgikvilla 
sem tengjast notkun þeirra  

164  Varnir gegn ásvelgingu
Fyrirbyggja eða draga úr áhættu hjá 
sjúklingi, sem hættir til að svelgjast á  

165  Öndunaræfingar  

Aðstoða sjúklingi við að losa slím frá 
útlægum loftvegum til miðlægra með því 
að hósta eða soga  

166  Hóstahvatning 

Hvetja til djúprar innöndunar hjá sjúklingi 
sem leiðir til þrýstingsaukningar í brjóstholi 
og samþjöppun í undirliggjandi lungnavef 
með kraftmiklum útblástri lofts  

167  

Barkarenna/-rör 
fjarlægð 

Fjarlægja barkarennu úr nef- eða 
munnkoki  

168  Öndun með hjálp vélar Nota tæki til að aðstoða sjúkl. við að anda

169  Venja úr öndunarvél 
Gera sjúklingi mögulegt að anda án 
aðstoðar öndunarvélar  

170  Súrefnismeðferð  Gefa súrefni og fylgjast með áhrifum þess

171  

Eftirlit með starfsemi 
öndunarfæra  

Safna og meta gögn um sjúkl til að tryggja
opinn loftveg og fullnægjandi loftskipti  

172  Aðstoð við öndun  
Efla ósjálfr. öndun og stuðla að hámarks 
loftsk. í lungum  

173  

Umhirða vegna slöngu í 
brjóstholi 

Annast einstakling með dren í brjóstholi 
tengt vatnslás  

174  

Meðferð við 
lungnablóðreki 
(embolus)   

Draga úr fylgikvillum hjá sjúklingi, sem er 
með eða í hættu á að fá stíflu eða lokun í 
lungnablóðrás  

175  

Meðferð vegna 
bráðaofnæmis  

Efla fullnægjandi loftun og vefjaflæði hjá 
sjúklingi með alverlega ofnæmissvörun 
(antigen-antibody)  

176  

Meðferð vegna 
respíratorískrar acidósu

Stuðla að sýru-basa jafnvægi og 
fyrirbyggja fylgikvilla vegna hærri pCO2 
gilda í blóði en æskilegt er  

177  

Meðferð vegna 
respíratorískrar 
alkalósu  

Stuðla að sýru-basa jafnvægi og 
fyrirbyggja fylgikvilla vegna lægri pCO2 
gilda í blóði en æskilegt er  

Húð- og sárameðferð: 

178 Meðferð eftir aflimun  
Stuðla að líkamlegum og andlegum bata 
eftir aflimun líkamshluta  

179  Meðferð skurðsárs  

Hreinsa, fylgjast með og stuðla að 
græðslu sárs, sem lokað er með saumum, 
klemmum eða heftum  

Aldrei 
Mjög 
sjaldan

U.þ.b. 
Mánaðar-
lega 

U.þ.b. 
Viku- 
lega 

Nánast 
daglega

Oft á 
dag 

Þekki 
ekki/skil 
ekki hvað 
átt er við 
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Ég framkvæmi þessa hjúkrunarmeðferð:

180  Saumataka  

Hreinsa, fylgjast með og stuðla að 
græðslu sárs, sem lokað er með saumum, 
klemmum eða heftum  

181

Umönnun vegna 
blóðsugumeðferðar 

Nota blóðsugur í læknisfræðil. tilgangi til 
að stuðla að frárennsli frá ágræddum 
vefjum þar sem of mikill þrýstingur er á 
bláæðablóði  

182 Þrýstingi á húð aflétt Draga úr  þrýstingi á líkamshluta  

183 Meðferð þrýstingssára  Stuðla að gróanda þrýstingssára  

184  

Fyrirbygging 
þrýstingssára  

Fyrirbyggja þrýstingssár hjá sjúklingi með 
áhættuþætti   

185  Húðmeðferð 
Bera efni á/nota hjálpartæki til að stuðla 
að heilli húð og minnka líkur á húðrofi  

186  Eftirlit með húð  
Safna og meta gögn um sjúkling til að 
viðhalda heilleika húðar og slímhúðar  

187  Sár saumað  
Sauma sárbarma með dauðhreinsuðum 
saum og nál  

188 Sárameðferð  
Fyrirbyggja fylgikvilla  tengt sári og stuðla 
að því að sár grói  

189  

Sárameðf. m/lokuðu 
dreni Umsjón með þrýstingsdreni við sárbeð  

190  Skolun sárs 
Opið sár skolað til að hreinsa það, 
fjarlægja óhreinindi, dauðan vef og vessa  

Hitastjórnun: 

191  Meðferð vegna hita  
Meðhöndla sjúkling með hækkaðan hita 
sem er ekki af völdum umhverfisþátta  

192  

Meðferð vegna 
hitaslags 

Meðhöndla sjúkling sem er aðframkominn 
af hita vegna óhóflegs hita í umhverfinu  

193  

Meðferð vegna 
ofkælingar   

Sjúkl. sem mælist með kjarnhita undir 35° 
C er hitaður upp og haft eftirlit með honum

194  

Varúðarráðstafanir 
vegna illkynja 
hitahækkunar  

Fyrirbyggja eða draga úr ofurbruna vegna 
lyfja sem notuð eru í aðgerð  

195  Temprun líkamshita  
Ná og/eða viðhalda líkamshita innan 
eðlilegra marka  

196  

Temprun líkamshita í 
aðgerð 

Ná og/eða viðhalda æskilegum líkamshita 
í aðgerð  

Meðferð tengd gegnflæði vefja: 

197  

Varúðarráðstafanir 
vegna blæðingarhættu 

Draga úr áreitum sem gætu orsakað 
blæðingu eða sturtblæðingu hjá 
sjúklingum sem eru í áhættuhóp  

198  Dregið úr blæðingu  
Hefta blóðmissi meðan á blæðingu 
stendur  

199  

Dregið úr blæðingu í 
meltingarvegi 

Draga úr magni þess blóðs sem tapast úr 
efri og neðri meltingarvegi og myndum 
tengdra fylgikvilla  

200  Dregið úr nefblæðingu  
Draga úr magni þess blóðs sem tapast úr 
nefholi  

201  

Dregið úr blæðingu frá 
legi eftir fæðingu  Draga úr blóðmissi úr legi eftir fæðingu  

202  

Dregið úr blæðingu frá 
sári  

Draga úr blóðmissi úr sári sem getur verið 
vegna áverka, skurðar eða ísetningar 
slöngu eða leggs  

203  Blóð- og blóðhlutagjöf  
Gefa blóð eða blóðhluta og fylgjast með 
svörun sjúklings  

Aldrei 
Mjög 
sjaldan

U.þ.b. 
Mánaðar-
lega 

U.þ.b.  
Viku- 
lega 

Nánast 
daglega

Oft á 
dag

Þekki 
ekki/skil 
ekki hvað 
átt er við 
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204  Meðferð hjartasjúklings 

Draga úr fylgikvillum í kjölfar ójafnvægis á 
milli framboðs og notkunar súrefnis í 
hjartavöðva sjúklings með einkenni um 
skerta hjartastarfsemi  

205  

Meðferð hjartasjúklings 
á bráðastigi 

Draga úr fylgikvillum sjúklings sem nýlega 
hefur orðið fyrir ójafnvægi á milli framboðs 
og notkunar  súrefnis í hjartavöðva sem 
leiddi til skertrar starfsemi hjarta  

206

Meðferð hjartasjúklings 
í endurhæfingu  

Stuðla að hámarks starfsgetu sjúkl. sem 
þjáðst hefur af skertri hjartastarfsemi sem 
varð vegna ójafnvægis á framboði og 
notkun súrefnis í hjartavöðva  

207  

Varúðarráðstafanir 
vegna ástands hjarta  

Fyrirbyggja að upp komi bráðatilvik vegna 
skertrar hjartastarfsemi með því að draga 
úr súrefnisnotkun  eða auka framboð 
súrefnis til hjartavöðvans  

208

Meðferð vegna skerts 
slagæðablóðflæðis  Efla slagæðablóðflæði  

209  

Blóðflæði viðhaldið 
með hjálp tækja/dælu  

Skammtíma aðstoð við blóðflæði með 
tækjum eða dælum  

210

Meðferð vegna skerts 
bláæðablóðflæðis  Efla bláæðablóðflæði  

211  

Varúðarráðstafanir 
vegna skerts blóðflæðis 

Vernda svæði sem hefur takmarkað 
blóðflæði  

212  

Meðferð við 
hjartsláttartruflunum  

Fyrirbyggja, koma auga á og stuðla að 
meðferð við hjartsláttartruflunum  

213  

Meðferð við blóðreki 
(embolus) í útlimum  

Hefta fylgikvilla hjá sjúkl. sem er með eða í 
hættu á að fá lokun á blóðrás í útlimum  

214  Blóðsegavarnir  

Draga úr hættu á blóðreki hjá sjúklingi 
með blóðtappa eða sem er í hættu á að 
mynda blóðtappa  

215 

Umsjón og eftirlit með 
vökvagjöf  

Stuðla að vökvajafnvægi og fyrirbyggja 
fylgikvilla sem stafa af óeðlilegum eða 
óæskilegum vökvabúskap  

216  

Eftirlit með 
vökvajafnvægi  

Safna og meta gögn um sjúkling í þeim 
tilgangi að tempra vökvajafnvægi  

217  Vökvagjöf í bráðatilviki Gefa hratt fyrirskipaðan vökva í æð  

218  

Ífarandi þrýstistilling 
(Hemodynamic 
Regulation)    

Ná ákjósanlegum hjartslætti, fylliþrýstingi 
(preload), viðnámsþrýstingi (afterload) og 
samdráttarkrafti  

219  

Sturtblæðing stöðvuð 
eða heft  Draga úr eða stöðva sturtblæðingu  

220  

Meðferð vegna 
ofvökvunar  

Draga úr vökvarúmmáli innan og/eða utan 
fruma og fyrirbyggja fylgikvilla hjá sjúkl. 
sem fengið hefur of mikinn vökva  

221  

Meðferð vegna 
vanvökvunar  

Auka vökvarúmmál í æðum sjúkling sem 
líður vökvaskort  

222  Ísetning nálar  
Setja nál í útlæga bláæð í þeim tilgangi að 
gefa vökva, blóð eða lyf  

223  Vökvagjöf í æð  Gefa og fylgjast m/vökva- og lyfjagjöf í æð

224  

Ífarandi þrýstimælingar 
(Invasive Hemodynamic 
Monitoring)     

Mæla og túlka ífarandi þrýstimæl. út frá 
viðmiðum til að ákvarða starfsemi hjarta- 
og æðakerfis og stýra meðferð eftir því 
sem við á  

225  

Ísetning og umhirða 
holæðaleggjar  

Setja í og annast holæðarlegg sem 
þræddur er um útbláæð  

Aldrei 
Mjög 
sjaldan

U.þ.b. 
Mánaðar-
lega 

U.þ.b. 
Viku- 
lega 

Nánast 
daglega

Oft á 
dag

Þekki 
ekki/skil 
ekki hvað 
átt er við 
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Ég framkvæmi þessa hjúkrunarmeðferð:

226  Blóðsöfnun  Safna blóði og blóðhlutum úr blóðgjöfum  

227  Bláæðablóðsýni  
Taka blóðsýni úr bláæð án 
æðaleggs/nálar  

228 Meðferð vegna losts  

Auðvelda flutning súrefnis og 
næringarefna til vefja með því að fjarlægja 
úrgangsefni fruma hjá sjúklingi með 
alvarlega skert blóðflæði til vefja  

229

Meðferð vegna losts  
sem tengist hjarta  

Stuðla að fullnægjandi flæði til vefja hjá 
sjúklingi með alvarlega skerta starfsemi 
hjartans  

230

Meðferð vegna losts  
sem tengist æðakerfi  

Stuðla að fullnægjandi flæði til vefja hjá 
sjúklingi sem orðið hefur fyrir verulegu 
æðaþani (tonus)  

231

Meðferð vegna losts 
sem tengist 
vökvarúmmáli  

Stuðla að fullnægjandi flæði til vefja hjá 
sjúklingi þar sem vökva í æðakerfi er 
verulega stefnt í voða  

232  Fyrirbygging losts  
Uppgötva og meðhöndla sjúkling sem er í 
yfirvofandi losthættu  

Atferlismeðferð: 

233  Virknimeðferð  

Ráðleggja um og aðstoða við sérstakar 
líkamlegar, vitsmunal., félagsl. og sálarl. 
athafnir til að auka umfang, fjölda eða 
tímalengd athafna einstakl. (eða hóps)  

234  Meðferð með hjálp dýra 
Dýr notuð í ákveðnum tilgangi til að veita 
blíðu, athygli, afþreyingu og slökun  

235 Listmeðferð  
Auðvelda tjáskipti teikningum og öðru 
listformi  

236  Ákveðniþjálfun  

Þjálfa tjáningu tilfinninga, eigin þarfa og 
hugmynda um leið og réttindi annarra eru 
virt  

237  Atferlismeðferð  
Hjálpa sjúklingi til að ná stjórn á neikvæðri 
hegðun  

238  

Atferlismeðferð vegna 
ofvirkni / athygliskorts 

Stuðla að meðferðarvænu og öruggu 
umhverfi fyrir sjúkling með ofvirkni eða 
athyglisbrest um leið og ákjósanlegri virkni 
er viðhaldið  

239  

Atferlismeðferð vegna 
sjálfsskaða  

Aðstoða sjúkling við að draga úr eða 
hætta atferli sem veldur sjálfsáverkum eða 
sjálfsmisþyrmingu  

240  

Atferlismeðferð vegna 
kynferðislegrar 
hegðunar  

Afmarka og koma í veg fyrir félagslega 
óviðeigandi kynferðislega hegðun  

241  

Stuðlað að breyttu 
hátterni  Stuðla að breytingu í hegðun  

242 Félagsleg færni aukin 
Aðstoða sjúkling við að þroska eða bæta 
færni sína í félagslegum samskiptum  

243 

Þjálfun í stjórn 
hvatvísrar hegðunar  

Aðstoð við að ná tökum á hvatvísri 
hegðun með því að beita lausnamiðuðum 
aðferð. við félagsl. aðstæður og samskipti 

244  Markasetning  
Koma upp viðmiðum um æskilega og 
viðeigandi hegðun fyrir sjúkling  

245  

Umhverfismeðferð 
(Milieu therapy)  

Nýta fólk, úrræði og atburði í næsta 
umhverfi sjúklings til að efla ákjósanlega 
sálfélagslega færni  

246  Tónlistarmeðferð  
Nota tónlist við að ná ákveðinni breytingu 
á hegðun eða tilfinningu  

Aldrei 
Mjög 
sjaldan

U.þ.b. 
Mánaðar-
lega 

U.þ.b. 
Viku- 
lega 

Nánast 
daglega

Oft á 
dag 

Þekki 
ekki/skil 
ekki hvað 
átt er við 
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247

Samráð við 
markmiðssetningu  

Vinna með sjúklingi við að greina og 
forgangsraða markmiðum og útbúa áætlun 
um hvernig þeim verði náð  

248 Samningsgerð  
Komast að samkomulagi við sjúkl um atriði 
sem styrkja ákveðna breytingu á hegðun  

249  

Meðferð með aðstoð 
leikja  

Leikföng eða annað efni notað til að 
aðstoða börn við að tjá þekkingu og 
skynjun á þeirra heimi og til hjálpar við að 
ná tökum á umhverfinu  

250  Sjálfsstyrkingarmeðferð

Styrkja breytingar sem beinast að sjúkl., 
eru að frumkvæði hans og miða að því að 
ná hans eigin mikilvægu markmiðum  

251  

Hvatning til 
sjálfsábyrgðar 

Hvetja sjúkling til að axla meiri ábyrgð á 
eigin hegðun  

252  

Aðstoð við að hætta að 
reykja 

Veita sjúklingi aðstoð við að hætta að 
reykja  

253  Vímuefnavarnir  
Fyrirbyggja notkun áfengis eða annarra 
vímuefna  

254

Meðferð vegna 
vímuefnanotkunar 

Veita sjúkl./fjölskyldu stuðning við líkaml. 
og sálfélagsleg vandamál sem tengjast 
notkun áfengis eða lyfja  

255  

Meðferð vegna 
áfengisfráhvarfs  

Annast sjúkling sem hættir áfengisneyslu 
snögglega  

256  

Meðferð vegna 
lyfjafráhvarfs  

Annast sjúkling sem finnur fyrir 
fráhvarfseinkennum vegna lyfjaeitrunar  

257  

Meðferð vegna 
lyfjaofskammts  

Fylgjast með, meðhöndla og veita sjúklingi 
andlegan stuðning, sem neytt hefur lyfja 
með eða  án ávísunar í skömmtum langt 
umfram ráðlagða skammta   

Meðferð sem miðar að eflingu hugarstarfs: 

258 

Aðstoð við 
reiðistjórnun  

Auðvelda tjáningu á reiði á 
aðlögunarhæfan hátt og án ofbeldis  

259  

Meðferð með aðstoð 
bókmennta  

Nota bókmenntir til að auka tjáningu 
tilfinninga og að öðlast innsæi  

260  

Aðstoð vegna 
brenglaðra hugsana 

Fá sjúkling til að takast á við að breyta 
rangfærðu hugsanamynstri sínu og líta á 
sjálfan sig og heiminn á raunhæfari hátt  

261  Örvun hugarstarfs  

Efla meðvitund um og skilning á 
umhverfinu með því að nota fyrirfram 
ákveðin áreiti  

262  Minnisþjálfun  Auðvelda sjúklingi að muna  

263  Raunveruleikaglöggvun
Styrkja meðvitund sjúklings um persónu, 
stund og stað  

264  

Upprifjun 
endurminninga  

Nota minningar um liðna atburði, 
tilfinningar og hugsanir til að auðvelda 
aðlögun að núverandi kringumstæðum  

265  Aðstoð vegna náms  
Efla getu til að meðhöndla og skilja 
upplýsingar  

266  Námsvilji aukinn 
Bæta getu og vilja til að meðtaka 
upplýsingar  

Meðferð sem miðar að eflingu tjáskipta: 

267  Virk hlustun 
Sýna sjúklingi sérstaka athygli og leggja 
merkingu í yrt og óyrt skilaboð hans  

268  

Tjáskipti efld vegna 
heyrnarskerðingar 

Aðstoða sjúkling við að fallast á og læra 
nýjar aðferðir til að geta lifað með 
minnkandi heyrn  

Aldrei 
Mjög 
sjaldan

U.þ.b. 
Mánaðar-
lega 

U.þ.b. 
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Oft á 
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ekki/skil 
ekki hvað 
átt er við 
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Ég framkvæmi þessa hjúkrunarmeðferð:

269

Tjáskipti efld vegna 
talerfiðleika 

Aðstoða sjúkling við að fallast á og læra 
nýjar aðferðir til að geta lifað með 
talerfiðleikum  

270

Tjáskipti efld vegna 
sjónskerðingar  

Aðstoða sjúkling við að fallast á og læra 
nýjar aðferðir til að geta lifað með 
minnkandi sjón  

271  

Uppbygging 
meðferðarsambands 
vegna 
samskiptaerfiðleika  

Mynda meðferðarsamband við sjúkling 
sem á í erfiðleikum með samskipti við aðra 

272  Dregið úr ágreiningi 

Auðvelda uppbyggilegar samræður aðila 
sem eru á öndverðum meiði með það að 
markmiði að leysa deilur sem báðir geta 
við unað  

273  Félagsleg virkni efld 
Auðvelda getu einstaklings til að hafa 
samskipti við aðra  

Aðstoð við aðlögun: 

274  

Leiðbeining vegna 
fyrirsjáanlegrar kreppu 

Búa sjúkling undir fyrirsjáanlega kreppu 
vegna þroska og/eða aðstæðna      

275  Líkamsímynd efld 
Bæta meðvitaða og ómeðvitaða skynjun á 
og viðhorf til eigin líkama      

276  Aðlögunarleiðir efldar 

Aðstoð við að aðlagast streituvöldum, 
breytingum og ógnum sem eru hindrun við 
að mæta kröfum og hlutverkum lífsins   

277  Ráðgjöf  

Styrkjandi meðferð þar sem áhersla er 
lögð á þarfir,vandamál og tilfinningar sjúkl. 
og aðstandenda hans, í þeim tilgangi að 
efla eða styrkja aðlögunarleiðir, úrlausn 
vandamála og samskipti milli einstaklinga  

278  

Aðstoð veitt við 
erfðaráðgjöf  

Styrkjandi meðferð til að fyrirbyggja 
erfðagalla eða  til að takast á við slíkt hjá 
fjölskyldumeðlimi  

279  Næringarráðgjöf  
Ráðgjöf sem beinist að áherslubreytingum 
í mataræði  

280  Kynlífsráðgjöf 

Styrkjandi meðferð til að skoða þörf fyrir 
að breyta kynlífsvenjum eða til að vinna úr 
kynferðislegum atburðum / vandamálum   

281  

Stuðningur við 
ákvarðanatöku 

Upplýsingar og stuðningur við að taka 
ákvörðun varandi eigið heilbrigði  

282 Umönnun við lífslok 
Stuðla að líkamlegri vellíðan og sálarfriði 
við lífslok  

283  Andlegur stuðningur 
Veita huggun, viðurkenningu og hvatningu 
meðan á streitutímabili stendur  

284  Fyrirgefning auðvelduð

Aðstoða einstakling við að fyrirgefa og/eða 
upplifa fyrirgefningu í tengslum við sjálfan 
sig, aðra eða æðri máttarvöld  

285  Úrvinnsla sorgar  Aðstoða við að vinna úr missi  

286  

Úrvinnsla sorgar vegna 
dauða barns við 
fæðingu 

Aðstoða við að vinna úr missi við dauða 
ungbarns fyrir, í eða eftir fæðingu  

287  

Úrvinnsla 
sektarkenndar 

Hjálp við að ráða við sársaukafulla 
ábyrgðartilfinningu,  sem á við rök að 
styðjast eða ekki  

288  Glæðing vonar  
Aðstoða við að finna hið jákvæða við 
tilteknar aðstæður  
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Mjög 
sjaldan

U.þ.b. 
Mánaðar-
lega 

U.þ.b. 
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Ég framkvæmi þessa hjúkrunarmeðferð:

289 Kímni  

Auðvelda sjúkl. að skynja, kunna að meta 
og sýna það sem er fyndið, skemmtilegt 
eða fáránlegt í þeim tilgangi að mynda 
tengsl, slaka á spennu, losa um reiði, 
auðvelda nám eða takast á við sárar tilf.  

290

Meðferð við 
skapsveiflum   

Sjá fyrir öryggi og festu, vinna að bata og 
eftirfylgd hjá sjúklingi sem á við þunglyndi 
eða oflæti að stríða  

291  Nærvera 
Vera til staðar, að fullri athygli, þegar þörf 
krefur  

292  Tómstundameðferð  
Nota afþreyingu til að stuðla að slökun og 
efla félagslega færni  

293  Öryggistilfinning efld  
Efla eða skerpa tilfinningu fyrir líkamlegu 
og andlegu öryggi  

294  Sjálfsvitund efld  
Aðstoða við að kanna og skilja eigin 
hugsanir, tilfinningar, áhugahvatir og atferli

295  Sjálfsvirðing efld  
Aðstoða við að styrkja trú á eigin 
verðleikum  

296  

Trúar-/ sálarlegur 
stuðningur  

Aðstoða við að finna jafnvægi og tengsl 
við æðri máttarvöld  

297  

Trúarleg ástríða 
fyrirbyggð 

Fyrirbyggja að láta stjórnast af trúarlegum 
lífsháttum  

298 Trúarleg þátttaka aukin Auðvelda þátttöku í trúarlegum athöfnum  

299  

Trúar-/sálarlegur þroski 
efldur 

Stuðla að því að einstakl. geti komið auga 
á, náð sambandi við og séð merkingu, 
tilgang, líðan, styrk og von í lífi sínu  

300  Meðferð í stuðningshóp 
Nota hóp til að veita andlegan stuðning og 
upplýsingar um heilbrigðistengd mál  

301  Stuðningskerfi eflt 
Auðvelda stuðning af hálfu fjölskyldu, vina 
og samfélags við sjúkling  

302  Meðferðarhópur  

Beita aðferðum sálkönnunar við hóp, þar á 
meðal að nota gagnkvæm samskipti á milli 
meðlima hópsins  

303  Snerting  
Veita huggun og eiga samskipti með 
meðvitaðri snertingu  

304  

Orkumeðferð með 
höndum (therapeutic 
touch)  

Finna samhljóm til alhliða bata, þar sem 
leitast er við að vera tengiliður með 
læknandi mátt og nota til þess eðlislæga 
næmni handa við að einbeita sér að og 
stýra meðferðarferlinu  

305  

Greint frá erfiðum 
staðreyndum  

Segja sannleikann, allan eða hálfan, eða 
draga ákvörðun, til að efla sjálfsákvörðun 
og vellíðun sjúklings  

306  Gildismat skýrt  

Aðstoð við að gera betur grein fyrir eigin 
gildum í þeim tilgangi að auðvelda 
árangursríka ákvarðanatöku  

307  Kreppumeðferð  

Ráðgjöf í stuttan tíma til að hjálpa við að 
ná tökum á lífinu eftir áfall/kreppu og 
komast aftur í svipað eða betra horf en 
fyrir áfall  

Sjúklingafræðsla: 

308 Heilbrigðisfræðsla  

Þróa og veita leiðbeiningar og 
námstækifæri sem auðvelda 
einstaklingum, fjölskyldum, hópum og 
samfélögum að breyta hegðun sjálfviljugt 
til að efla heilbrigði  

Aldrei 
Mjög 
sjaldan

U.þ.b. 
Mánaðar-
lega 

U.þ.b. 
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Ég framkvæmi þessa hjúkrunarmeðferð:

309

Ráðgjöf um 
getnaðarvarnir  

Auðvelda fyrirbyggingu þungunar með því 
að veita uppl. um lífeðlisfræði æxlunar og 
aðferðir til að koma í veg fyrir getnað  

310  

Fræðsla til foreldra 
unglings  

Aðstoða foreldra við að skilja og hjálpa 
börnum sínum á unglingsaldri  

311  

Fræðsla til foreldra með 
börn  

Aðstoða foreldra við að skilja og efla 
líkamlegan, andlegan og félagslegan vöxt 
og þroska smábarna þeirra eða barna á 
forskóla- eða skólaaldri  

312  

Fræðsla til foreldra með 
ungbarn 

Leiðbeina um uppeldi og líkamlega 
umönnun á fyrsta ári  

313  

Upplýsingar um 
skynjanir meðan á 
rannsókn stendur  

Lýsa huglægum og hlutlægum líkaml. 
tilfinningum sem vænta má v/fyrirhugaða 
streituvaldandi rannsókn eða meðferð  

314  Fræðsla um sjúkdóm  
Aðstoða sjúkling við að skilja upplýsingar 
varðandi ákveðið sjúkdómsferli  

315  Hópfræðsla  
Þróa kennsluefni, fræða og meta kennslu 
fyrir hóp sem býr við svipað heilsufar  

316 Einstaklingsfræðsla  

Skipuleggja, fræða og meta kennslu sem 
útbúin er til að mæta sérstökum þörfum 
einstaklings  

317  Fræðsla um ávísuð lyf  
Ráðleggja sjúkl. um töku lyfja á öruggan 
hátt og að fylgjast með áhrifum þeirra  

318  

Fræðsla  um 
rannsóknir/meðferð 

Aðstoða sjúkl. við að skilja og undirbúa sig 
andl. fyrir ráðgerða rannsókn eða meðferð

319  Verkleg færni kennd 
Undirbúa sjúkling við að ná tökum á 
verklegri færni  

320  

Fræðsla  um öruggt 
kynlíf  

Veita leiðbeiningar um varnir í tengslum 
við kynlíf  

321  Kynfræðsla  

Aðstoða einstaklinga við að skilja 
líkamlega og sálfélagslega þætti varðandi 
vöxt og þroska mannsins sem kynveru  

322  

Fræðsla um næringu 
ungbarna  

Leiðbeina um næringu og matarvenjur 
barns á fyrsta aldursári  

323  

Fræðsla um öryggi 
ungbarna  

Leiðbeina um öryggi vegna barns á fyrsta 
aldursári  

324  

Fræðsla um næringu 
smábarna 

Leiðbeina um næringu og matarvenjur 
barns á öðru og þriðja aldursári  

325  

Fræðsla um öryggi 
smábarna 

Leiðbeina um öryggi vegna barns á öðru 
og þriðja aldursári  

Efling andlegrar vellíðunar: 

326 Kvíðastilling  

Draga úr kvíða, ótta, hugboðum eða 
óróleika vegna væntanlegrar hættu af 
óskilgreindum toga  

327 Aðstoð við sjálfsefjun 

Aðstoða við sjálfsefjun til að ná fram 
slökun með því að hafa tilfinningu fyrir 
þyngslum og hita  

328  

Lífræn endursvöru 
(Biofeedback)  

Aðstoð við að bæta líkamsstarfsemi með 
því nota svörun (feedback) frá 
áhöldum/tækjum  

329  Róandi meðferð  Draga úr kvíða hjá sjúkl. sem er í uppnámi

330  Athyglidreifing  
Beina huga burt frá óæskilegum 
tilfinningum  

331  Dáleiðsla  

Aðstoð við að ná breyttri meðvitund til að 
ná fram skarpri vitund um það sem er að 
gerast og stýrðri skynjun á upplifun    
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Mánaðar-
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Ég framkvæmi þessa hjúkrunarmeðferð:

332 Aðstoð við hugleiðslu  

Auðvelda einstaklingi að breyta 
meðvitundarstigi með því að  beina huga 
sérstaklega að ímynd eða hugsun  

333 Leidd ímyndun  

Ímyndun notuð í þeim tilgangi að ná fram 
slökun og/eða beina athygli burt frá 
óæskilegum tilfinningum  

334  Slökun  

Nota aðferðir sem hvetja til og ná fram 
slökun til að draga úr óæskilegum eink., 
s.s. verkjum, vöðvaspennu eða kvíða  

Kreppumeðferð: 

335 

Stjórnun í 
neyðartilvikum    

Samhæfa aðgerðir í neyðartilvikum til að 
halda einstaklingi á lífi  

336  Bráðameðferð  
Beita aðgerðum til að bjarga lífi við 
lífshættulegar aðstæður  

337  Skyndihjálp  
Veita fyrstu meðferð við minni háttar 
áverka eða skaða  

338

Aðstoð tengd 
líffæragjöf  

Fylgja fjölskyld. í gegnum líffæragjafaferli 
svo tryggt sé að líffæri og vefir sem gefa á 
og nota til ígræðslu komi innan tímamarka

339  Meðferð eftir nauðgun  
Veita andlegan og líkamlegan stuðning í 
kjölfar tilkynntrar nauðgunar   

340 Endurlífgun  
Beita endurlífgunaraðferðum til að halda 
einstaklingi á lífi  

341  Fyrirbygging sjálfsvígs 
Draga úr hættu á sjálfskaða í kreppu eða 
alvarlegu þunglyndi  

342  Forgangsflokkun við vá 

Forgangsraða umönnun sjúklinga sem 
þurfa bráðameðferðar við um leið og 
takmörkuðum úrræðum er deilt út  

343  

Forgangsflokkun á 
bráðamóttöku  

Forgangsraða og hefja meðferð á 
bráðamóttöku  

344  Forgangsflokkun í síma

Ákvarða eðli og bráðleika vandamáls(a) 
og gefa leiðbeiningar um meðferð sem 
nauðsynleg er í síma  

Öryggismál og slysavarnir: 

345  

Varnir og stuðningur 
gegn illri meðferð eða 
vanrækslu  

Koma auga á sambönd og framferði þar 
sem hætta er á að einstakl. sé óeðlilega 
háður öðrum til að fyrirby að frekari líkaml. 
eða andl. skaði eða áverki verði veittur  

346  

Varnir og stuðningur 
gegn illri meðferð eða 
vanrækslu barns 

Koma auga á sambönd og framferði þar 
sem hætta er á að barn sé óeðlilega háð 
öðrum til að fyrirbyggja möguleikann á eða 
að frekari líkamlegur, kynferðislegur eða 
andlegur skaði eða áverki verði veittur eða 
grunnþarfir barnsins vanræktar  

347  

Varnir og stuðningur 
vegna heimilisofbeldis 

Koma auga á sambönd og framferði þar 
sem hætta er á að aðili á heimili sé óeðlil. 
háður öðrum til að fyrirbyggja möguleika á 
að frekari líkamlegur, kynferðislegur eða 
andlegur skaði verði eða að hann sé 
misnotaður af heimilismanni   

348  

Varnir og stuðningur 
gegn illri meðferð eða 
vanrækslu aldraðs 
einstaklings  

Koma auga á sambönd og framferði þar 
sem hætta er á að aldraður einstaklingur 
sé óeðlilega háður öðrum til að fyrirbyggja 
möguleika á eða að frekari líkamlegur, 
kynferðisl. eða andlegur skaði eða áverki 
verði veittur, grunnþarfir hans vanræktar  

Aldrei 
Mjög 
sjaldan

U.þ.b. 
Mánaðar-
lega 

U.þ.b. 
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lega 
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Ég framkvæmi þessa hjúkrunarmeðferð:

349

Varnir og stuðningur 
vegna trúarlegs 
ofstækis  

Koma auga á sambönd og framferði af 
trúarlegum toga þar sem hætta er á 
yfirgangi til að fyrirbyggja líkamlegan, 
kynferðislega eða andlegan skaða og/eða 
að einstaklingur sé misnotaður  

350  Meðferð vegna ofnæmis

Greina, meðhöndla og fyrirbyggja 
ofnæmissvörun við fæðu, lyfjum, 
skordýrabiti, skuggaefni, blóði eða öðrum 
efnum  

351 Ferðafrelsi takmarkað  
Takmarka ferðir við ákveðið svæði af 
öryggisástæðum eða vegna hegðunar  

352  Meðferð vegna óráðs 
Tryggja öryggi í meðferð og umhverfi 
sjúklings sem á við bráðarugl að stríða  

353  

Meðferð vegna 
ranghugmynda  

Stuðla að vellíðan, öryggi og 
raunveruleikaglöggvun hjá sjúklingi sem er 
með ranghugmyndir sem hann losnar ekki 
við, og eiga sér litla eða enga stoð í 
raunveruleik.  

354  Meðferð vegna glapa  
Gera breytingar á umhverfi í þágu sjúkl., 
sem á við langvarandi ruglástand að stríða

355  Gát 

Draga úr hættu á því að sjúklingur yfirgefi 
meðferðarstað án viðeigandi leyfis þegar 
öryggi sjúklings eða annarra getur staðið 
hætta af brottförinni   

356  

Umhverfisaðstæðum 
stýrt 

Hagræða umhverfi sjúklings til að bæta 
aðstæður til meðferðar  

357  Slysavarnir 
Fylgjast með og gera úrbætur á umhverfi 
til að stuðla að öryggi  

358  

Umhverfisaðstæðum 
stýrt til fyribyggingar 
ofbeldis 

Fylgjast með og bæta umhverfi til að 
draga úr líkum á ofbeldishneigðri hegðun 
gagnvart sjálfum sér, öðrum eða 
umhverfinu  

359  Varnir gegn dettni 
Gera sérstakar varúðarráðst. fyrir sjúkling 
sem er í hættu á að detta og skaða sig  

360  

Varnir gegn 
íkveikjuáráttu  

Fyrirbyggja hegðun sem stuðlar að 
íkveikju  

361  

Meðferð vegna 
ofskynjana    

Stuðla að öryggi, vellíðan og 
raunveruleikaglöggvun hjá sjúklingi sem er 
haldinn ofskynjunum  

362  Kembileit (Screening) 

Greina áhættuþætti eða heilbr.vandamál 
með því að afla upplýsinga/skrá sögu, 
með skoðun og öðrum aðferðum  

363  Hópskoðun  

Greina áhættuþætti eða heilbr.vandamál 
með því að afla upplýsinga/skrá sögu, 
með skoðun og öðrum aðferðum  

364  Brjóstaskoðun  Skoða og þreifa brjóst og nálæg svæði  

365  Ónæmisaðgerð  

Hafa eftirlit með, auðvelda aðgengi að og 
framkvæma ónæmisaðgerð til að 
fyrirbyggja smitsjúkdóma  

366 

Einangrun vegna 
smithættu  

Draga úr hættu á að smit berist með 
smitberum  

367  Sýkingavarnir  
Fyrirbyggja og greina sýkingu á 
byrjunarstigi hjá sjúklingi í áhættu  

368  Leysigeislavarnir  
Draga úr hættu á áverka í tengslum við 
notkun leysigeisla  

369  Varnir ve. latexofnæmis Draga úr hættu á svörun við latexi  

Aldrei 
Mjög 
sjaldan

U.þ.b. 
Mánaðar-
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370 Líkamlegir fjötrar  

Setja á, hafa eftirlit með og fjarlægja höft, 
sem notuð eru til að takmarka líkamlega 
hreyfingu  

371  

Varúðarráðstafanir 
vegna loftfyllts stasa 

Nota loftfylltan stasa og fyrirbyggja 
mögulegan skaða vegna notkunar hans  

372

Umönnun tengd 
geislameðferð  

Aðstoð við að skilja og draga úr 
aukaverkunum geislameðferðar  

373  Greining áhættuþátta 

Greina mögulega áhættuþætti, ákvarða 
heilsufarsvá og forgangsraða leiðum til að 
draga úr áhættu fyrir einstakl. eða hópa  

374  Innilokun  

Einangrun í vernduðu umhverfi undir nánu 
eftirliti starfsmanna hjúkrunar í þeim 
tilgangi að tryggja öryggi eða hafa stjórn á 
hegðun  

375  

Íþróttameiðsl 
ungmenna fyrirbyggð  

Draga úr hættu á íþróttameiðslum hjá 
ungum íþróttamönnum  

376  Eftirlit 

Afla gagna um sjúkling í ákveðnum 
tilgangi, túlka þau og tengja fyrir klíníska 
ákvarðanatöku  

377  

Eftirlit með öryggi 
sjúklings 

Afla upplýsinga um sjúkling og umhverfið 
og leggja mat á þær til að efla og viðhalda 
öryggi sjúklings  

378  Mæling lífsmarka  

Afla uppl. um hjarta- og æðakerfi, 
öndunarf. og líkamshita og greina þær til 
að ákvarða og fyrirbyggja fylgikvilla  

Meðferð tengd barneignum: 

379  Vökvagjöf í líknarbelg  

Gefa vökva í leg meðan á fæðingu 
stendur til að losa um þrýsting á 
naflastreng eða til að þynna hægðalitaðan 
(meconiumlitaðan) vökva 

380  Tengslamyndun efld 
Auðvelda þróun sambands á milli foreldris 
og barns  

381  Fæðingarhjálp Taka á móti barni  

382  

Umönnun tengd 
keisaraskurði  

Undirbúa konu fyrir keisaraskurð og veita 
henni stuðning  

383

Undirbúningur fyrir 
barnsfæðingu 

Veita upplýsingar og stuðning til að fæðing 
gangi vel og til að efla getu einstaklings til
að þroskast og inna af hendi    
foreldrahlutverkið   

384 

Eftirlit fósturs með 
sírita, fyrir fæðingu  

Meta á rafrænan hátt hjartsláttarsvörun 
fósturs við hreyfingu, ytri áreitum eða 
samdráttum í legi við eftirlit á meðgöngu  

385 

Eftirlit fósturs með 
sírita, í fæðingu  

Meta á rafrænan hátt hjartsláttarsvörun 
fósturs við samdráttum í legi meðan á 
fæðingu stendur  

386  

Aðstoð við 
ákvarðanatöku vegna 
óráðgerðrar þungunar  

Auðvelda konu að taka ákvörðun í kjölfar 
jákvæðrar niðurstöðu um þungun

387  

Aðstoð við 
ákvarðanatöku vegna 
óráðgerðrar þungunar  

Auðvelda konu að taka ákvörðun í kjölfar 
jákvæðrar niðurstöðu um þungun

388  

Umönnun í 
áhættumeðgöngu  

Greina áhættuþætti meðgöngu og hafa 
stjórn á þeim og stuðla þannig að 
heilbrigði móður og barns  

389  

Umönnun konu í 
fæðingu  

Eftirlit og meðhöndlun á fyrsta og öðru 
stigi fæðingar  
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Ég framkvæmi þessa hjúkrunarmeðferð:

390

Umönnun konu í 
áhættufæðingu 

Aðstoða við fæðingu fleirbura um 
fæðingarveg eða fæðingu þar sem um 
afbrigðilega fósturstöðu er að ræða  

391 Kengúrumeðferð 

Stuðla að náinni snertingu foreldra og 
fyrirbura (í líffræðilega stöðugu ástandi) 
með því að undirbúa foreldrana og skapa 
þeim aðstæður fyrir  húð-við-húð snertingu 
við barnið  

392  Gangsetning fæðingar  
Setja fæðingu af stað eða örva sótt með 
tæknilegum aðferðum eða lyfjum  

393 Sótt stöðvuð  

Draga úr samdráttarhríðum legs fyrir 37. 
viku meðgöngu til að fyrirbyggja fæðingu 
fyrirbura  

394 Brjóst þurrkuð upp  
Stuðla að því að mjólkurframleiðsla 
stöðvist og draga úr stálma eftir fæðingu  

395  Umönnun nýbura 

Annast nýbura og fylgjast með honum 
fyrst eftir fæðingu meðan á aðlögun að lífi 
utan móðurkviðar stendur  

396  Eftirlit með nýbura 
Mæla og túlka lífeðlisfræðilegt ástand 
nýbura fyrstu 24 klst. eftir fæðingu   

397  Fullnæging sogþarfar  Gefa ungbarni tækifæri til að sjúga  

398  Ljósameðferð nýbura  
Nota ljósameðferð til að lækka 
bilirubingildi hjá nýburum  

399 Umönnun í sængurlegu Eftirlit og meðferð konu í sængurlegu  

400  

Umönnun konu eftir 
fósturlát eða eyðingu 

Uppfylla líkaml. og andlegar þarfir konu 
sem misst hefur fóstur eða látið eyða því  

401  Mæðravernd 

Fylgjast með og meðhöndla konu á 
meðgöngu til að fyrirbyggja fylgikvilla 
þungunar og stuðla að heilbrigði móður og 
barns  

402  Endurlífgun fósturs  

Beita bráðaaðgerðum til að auka blóðrás 
til fósturs um fylgju eða koma sýru-basa-
vægi fósturs í eðlilegt horf  

403  Endurlífgun nýbura  
Beita bráðaaðgerðum til að hjálpa nýbura 
að aðlagast lífinu utan móðurkviðar   

404  Ómskoðun á meðgöngu 
Framkvæma ómskoðun til að ákvarða 
ástand eggjaleiðara, legs eða fósturs  

405  Aðstoð við brjóstagjöf  Undirbúa  móður fyrir brjóstagjöf  

406  

Dregið úr blæðingu frá 
legi fyrir fæðingu  

Draga úr blóðmissi úr legi á þriðja tímabili 
meðgöngu   

407  

Umhirða vegna slöngu í 
nafla  Annast nýbura með naflalegg  

408  

Umhverfisaðstæðum 
stýrt til 
tengslamyndunar  

Skapa aðstæður í umhverfi móður til að 
stuðla að þróun tengsla á milli foreldris og 
barns  

409  

Greining áhættuþátta 
hjá fjölskyldu á 
meðgöngu  

Greina einstakling/fjölskyldu sem líklegar 
eru til að eiga í erfiðleikum við að sinna 
foreldrahlutverki, útbúa áætlun um 
fyrirbyggjandi aðgerðir og forgangsraða 
þeim  

410  

Efling fjölskyldu á 
meðgöngu 

Stuðla að vexti og þroska fjölskyldu og 
einstaklinga innan hennar þar sem 
ungbarn er að bætast í hópinn  

411  Frjósemisráðgjöf  

Veita upplýsingar, ráðgjöf og meðferð sem 
auðveldar frjósemisheilbrigði og eykur 
líkur á getnaði  
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Mjög 
sjaldan

U.þ.b. 
Mánaðar-
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412  Ráðgjöf fyrir getnað 

Greina, veita upplýsingar og stuðning til 
einstakl. á barnseignaraldri áður en 
þungun á sér stað til að efla heilbrigði og 
draga úr áhættuþáttum  

413

Meðferð vegna 
tæknifrjóvgunar 

Aðstoða sjúkling í gegnum flókna meðferð 
vegna ófrjósemi  

414  

Eftirlit á seinni hluta 
meðgöngu 

Afla gagna um móður og fóstur, túlka þau 
og tengja fyrir meðf., athugun eða innlögn

Velferð fjölskyldunnar: 

415  

Stuðningur við 
umönnunaraðila  

Veita þeim aðila sem annast sjúkling í 
heimahúsi (er ekki heilbrigðisstarfsmaður) 
nauðsynlegar upplýsingar, stuðning og 
vera málsvari hans/hennar  

416  

Efling samheldni í 
fjölsk. 

Stuðla að einingu innan fjölskyldu og að 
hún standi saman  

417  

Efling þátttöku 
fjölskyldu  

Auðvelda fjölskyldu að taka þátt í andlegri 
og líkamlegri umönnun sjúklings  

418  Virkjun fjölskyldu 
Nota styrkleikaþætti fjölskyldu til að efla 
heilbrigði sjúklings   

419  

Aðstoð við viðhald 
fjölskyldulífs  

Fækka þeim áhrifaþáttum sem hafa 
truflandi áhrif á fjölskyldulíf  

420

Stuðningur við 
fjölskyldu    Efla fjölskyldugildi, áhugamál og markmið  

421  Fjölskyldumeðferð  
Aðstoða fjölskyldumeðlimi við að fjölskylda 
þeirra komi meiru til leiðar með lífi sínu  

422  Heimilishjálp  

Hjálpa sjúklingi/fjölskyldu við að halda 
heimili sínu hreinu og öruggu svo það 
megi vera ánægjulegur griðastaður  

423  Styrking í hlutverki  

Aðstoða sjúkl., aðstand. og/eða fjölsk. við 
að bæta samb sín á milli með því að skýra 
og styrkja tiltekna hlutverkatengda hegðun

424  Hvíldarinnlögn  
Veita skammtímaumönnun til að gefa 
umönnunaraðila fjölskyldu hvíld  

425  

Greining 
erfðafræðilegra 
áhættuþátta  

Greina mögulega erfðafræðilega 
áhættuþætti hjá einstaklingi, fjölskyldu eða 
hópi  

Meðferð tengd uppeldi: 
426 Pelagjöf  Undirbúa pelagjöf og gefa barni pela  

427  

Fjölskylda veiks barns 
hvött til eðlilegra 
lífshátta  

Aðstoða foreldra og aðra fjölskyldumeðlimi 
barna með langvinna sjúkdóma eða fötlun 
við að skapa börnum sínum og fjölskyldu 
eðlileg lífsskilyrði  

428  Stuðningur við systkini
Aðstoða systkini að takast á við veikindi 
bróður eða systur  

429  Þroskaefling fyrirbura  

Skipuleggja umhverfið og veita umönnun 
út frá atferlislegum viðbrögðum og ástandi 
fyrirbura  

430  Þroskaefling unglinga 

Stuðla að eðlilegum líkamlegum, 
vitsmunalegum, félagslegum og 
tilfinningalegum þroska einstaklings frá 
barnæsku til fullorðinsára  

431  

Þroskaefling leikskóla- 
og skólabarna 

Stuðla að og fræða foreldra eða aðra 
umönnunaraðila um eðlil. þroska barna á 
leikskóla- og skólaaldri og aðstoða þá við 
að örva gróf- og fínhreyfingar, málþroska, 
vitsmuna-, félags- og tilf.þroska barna  

. Aldrei 
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432

Styrking í 
foreldrahlutverki  

Veita fjölskyldu sem er í áhættu 
upplýsingar og stuðning  og samhæfa 
víðtæka þjónustu  

433 Efling þrautseigju 

Aðstoða einstaklinga, fjölskyldur og 
samfélög í að þróa, nota og styrkja þætti til 
að takast á við streituvalda í umhverfinu  

434  Umönnun ungbarns  
Veita barni á fyrsta aldursári fjölsk.miðaða 
hjúkrun sem hæfir þroska þess  

435 Ráðgjöf um brjóstagjöf 
Aðstoða við og viðhalda árangursríkri 
brjóstagjöf  

Miðlun innan heilbrigðiskerfis: 

436 Móttaka við komu  
Auðvelda komu sjúklings inn á 
heilbrigðisstofnun  

437  Móttaka við innlögn  
Auðvelda komu sjúklings inn á 
heilbrigðisstofnun  

438  Kjörmeðferð  

Samhæfa umönnun og vera talsmaður 
tiltekinna einstaklinga og sjúkl.hópa þvert 
á svið til að draga úr kostnaði og notkun 
aðfanga, bæta gæði heilbrigðisþjónustu 
og ná æskilegum árangri  

439  

Menningarbundin 
aðstoð við nýbúa 

Nota menningarbundnar aðferðir af 
kunnáttu til að miðla eða brúa 
menningarlegt bil á milli sjúklings og 
þjónustu á sviði lífvísinda   

440  Útskriftaráætlun  

Undirbúa flutning frá einu þjónustustigi til 
annars innan eða utan núverandi 
stofnunar  

441  

Aðstoð við 
fjármálastjórnun  

Aðstoða einstakling/fjölskyldu við að 
tryggja og halda utan um fjármál til að 
mæta þörfum fyrir heilbrigðisþjónustu  

442  

Leiðsögn um úrræði 
heilbrigðiskerfis  

Auðvelda sjúklingi að finna og nýta sér 
viðeigandi heilbrigðisþjónustu  

443

Leitað eftir samþykki 
Tryggingastofnunar / -
félags  

Aðstoða sjúkl. og nánasta ættingja við að 
tryggja greiðslur fyrir veitta heilbrigðisþjón. 
eða (hjálpar)tæki frá þriðja aðila  

444  

Dags- eða helgarleyfi 
undirbúið  

Gera ráðstafanir til að sjúklingur fái leyfi 
frá heilbrigðisstofnun  

445 Réttindi sjúklings varin 

Verja réttindi sjúkl. til heilbrigðisþjónustu, 
sérstaklega þeirra sem eru undir lögaldri, 
vanmáttugir eða óhæfir til að taka ákvarð.

446  

Stuðningur við 
framfærslu    

Hjálpa þurfandi einstaklingi/fjölskyldu við 
að finna fæði, klæði eða húsaskjól  

447  

Sveigjanlegir 
heimsóknartímar  Stuðla að heimsóknum fjölskyldu og vina  

448  

Heimili undirbúið fyrir 
umönnun 

Undirbúa heimili þannig að unnt sé að 
veita þar örugga og árangursríka 
umönnun   

Stjórnun innan heilbrigðiskerfis: 

449  Rannsóknir við rúmbeð 
Framkvæma rannsóknir við rúmbeð eða á 
vettvangi  

450  

Eftirlit með 
eftirritunarskyldum 
efnum/lyfjum 

Stuðla að viðeigandi notkun og tryggja 
öryggi eftirritunarskyldra efna og lyfja  

451  Kostnaðaraðhald 
Stýra og stuðla að skilvirkri og 
árangursríkri notkun auðlinda og aðfanga  

Aldrei 
Mjög 
sjaldan

U.þ.b. 
Mánaðar-
lega 

U.þ.b. 
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lega 

Nánast 
daglega

Oft á 
dag

Þekki 
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ekki hvað 
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Ég framkvæmi þessa hjúkrunarmeðferð:

452

Mótun kjörmeðferðar 
(Critical pathways)     

Móta og tímasetja umönnunarþætti  til að 
stuðla að æskilegum árangri  hjá sjúklingi 
á hagkvæman hátt  

453 Úthlutun verkefna  

Flytja ábyrgð á á ákveðnum verkþáttum í 
umönnun sjúklinga en vera áfram 
ábyrgðarskyldur fyrir útkomunni  

454  

Eftirlit með 
akútvagni/tösku 

Kerfisbundið eftirlit  á innihaldi 
akútvagns/tösku með fyrirfram ákveðnu 
millibili  

455  Aðstoð við skoðun  

Veita sjúklingi og heilbrigðisstarfsmanni 
aðstoð meðan á meðferð eða skoðun 
stendur  

456  

Túlkun  
rannsóknaniðurstaðna 

Nákvæmt mat á rannsóknaniðurstöðum til 
að aðstoða við klíníska ákvarðanatöku  

457  Jafningjamat  

Kerfisbundið mat á frammistöðu jafningja 
sem borið er saman við faglega staðla í 
starfi  

458  Samvinna við lækna  
Vinna með læknum að því að veita 
gæðaþjónustu  

459  

Tengiliður fyrir nýjan 
starfsmann  

Aðstoða og styðja nýjan starfsmann í 
gegnum skipulagðan aðlögunartíma á 
klínísku sérsviði  

460  

Tengiliður fyrir 
nemanda 

Aðstoða og stuðla að námstækifærum 
nemanda  

461  Mat á vörum eða búnaði 
Ákvarða gagnsemi nýrrar vöru eða 
búnaðar  

462  Gæðaeftirlit  

Safna kerfisbundið gögnum út frá 
gæðaviðmiðum stofnunar og meta þau í 
þeim tilgangi að bæta hjúkrun  

463  Meðferð sýna  
Taka, undirbúa og varðveita sýni fyrir 
rannsókn  

464  Starfsmannaumsjón  
Sjá til þess að starfsmenn veiti  
gæðaþjónustu  

465 Stjórnun aðfanga  
Tryggja viðhald og öflun nauðsynlegra 
aðfanga til að veita hjúkrun  

466  Starfsmannaþróun  
Þróa, viðhalda og fylgjast með hæfni 
starfsfólks  

467  Tækjastjórnun  
Nota tæki og búnað til að fylgjast með 
ástandi sjúklinga eða viðhalda lífi  

468  Stjórnun fjármagns  
Útvega og stýra fjármagni til að tryggja 
þróun og samfellu verkefna og þjónustu  

Meðferð upplýsinga: 

469  Samráðskvaðning  

Nota sérfræðiþekkingu til að vinna með 
þeim sem leita lausna á vandamálum til að 
gera einstakl., fjölsk., hópum eða stofnun 
kleift að ná settum markmiðum  

470  Skráning  
Skrá viðeigandi upplýsingar um sjúkling í 
sjúkra- eða hjúkrunarskrá  

471  

Upplýsingar um 
heilbrigðisástand 
veittar  

Veita heilbrigðisstarfsmönnum á öðrum 
stofnunum upplýsingar um sjúkling  

472  

Eftirlit með lögum og 
reglum  

Fylgjast með og gæta áhrifa af 
reglugerðum, reglum og stöðlum frá 
stjórnvöldum eða stofnun, sem áhrif hafa 
á hjúkrun og starfsemi innan hjúkrunar til 
að tryggja að sjúklingar fái gæðahjúkrun  
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Ég framkvæmi þessa hjúkrunarmeðferð:

473  Atvikatilkynning  

Tilkynna  skriflega eða munnlega þau tilvik 
þar sem umönnun er ekki í samræmi við 
það sem æskilegt getur talist eða er utan 
viðurkenndra aðferða stofnunar  

474  

Þátttaka í þverfaglegum 
fundum  

Útbúa áætlanir um og meta meðferð 
ásamt starfsmönnum úr öðrum 
heilbrigðisstéttum  

475  Fyrirmæli tekin upp     

Taka upp fyrirmæli af fyrirmælablaði og 
setja inn í hjúkrunaráætlun eða þar sem 
við á  

476  Tilvísun  
Gera ráðstafanir til að fá þjónustu frá 
öðrum fagaðila eða stofnun  

477  

Gagnasöfnun í 
rannsókn  Safna rannsóknargögnum  

478  

Skýrslugjöf við 
vaktaskipti   

Gefa starfsfólki hjúkrunar nauðsynlegar 
upplýsingar um sjúklinga við vaktaskipti  

479  Símaráðgjöf  

Fá fram áhyggjur sjúklings, hlusta, veita 
stuðning, upplýsingar og fræðslu við 
áhyggjum sem hann setur fram í gegnum 
síma  

480  Símaeftirfylgd 

Greina frá niðurstöðum rannsókna eða 
meta svörun sjúkl. og ákvarða möguleg 
vandamál í kjölfar fyrri meðferðar, 
skoðunar eða rannsókna í gegnum síma  

481  

Eftirlit í gegnum 
fjarskiptabúnað 

Safna gögnum í gegnum fjarskiptabúnað 
(síma, fjarfund, tölvupóst) frá fjarlægum 
stöðum, túlka þau og meta fyrir 
ákvarðanatöku vegna einstaklinga eða 
hópa  
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