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Title: Nursing Intervention Statements 
 
Catalogue Type: Terminology Subset 
 
Publication Date: 2008, Updated 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 
 
Authors: Creation of this catalogue was a group endeavour. 
 
Note: This catalogue provides ICNP concepts pertaining to nursing interventions across the 
continuum of care. 
 
Background: The International Classification for Nursing Practice (ICNP®) is a unified nursing 
language system that supports the standardisation of nursing documentation at the point of care. 
The resulting data-based information can be used for planning and managing nursing care, financial 
forecasting, analysis of patient outcomes and policy development. The ICNP Strategic Advisory 
Group and many other expert nurses involved with ICNP have recognised that manageable subsets 
of the terminology should be available to nurses working with patients or clients in selected 
specialties and settings.  
 
The purpose of a catalogue is to make ICNP a useful tool for nurses at the point of care. 
Catalogues are subsets of ICNP that allow nurses to more readily integrate ICNP into their 
practice as they work in a specialty area or with clients having specific health conditions or 
needs.Catalogues do not replace the clinical judgement of the nurse. Nurses can use Catalogues as 
reference tools for documenting care and reflecting on their practice. Nurses’ clinical judgement and 
decision-making are essential for individualised care of patients and their families and cannot be 
replaced by any tool. 
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Lína Hjúkrunarmeðferð og -íhlutanir (Kóði) 
1 Aðhlynning eftir andlát (10037490) 
2 Aðstoða barn á salerni (10045964) 
3 Aðstoða heilbrigðisstarfsmann (10030809) 
4 Aðstoða skurðlækni í aðgerð (10002866) 
5 Aðstoða við að borða eða drekka(10037269) 
6 Aðstoða við að þvo sér (10051442) 
7 Aðstoða við göngu (10038986) 
8 Aðstoða við göngu með hjálpartæki (10036520) 
9 Aðstoða við hreinlæti (10030821) 
10 Aðstoða barn á salerni (10045964) 
11 Aðstoða við klæðnað (10050275) 
12 Aðstoða við salernisferð (10023531) 
13 Auðvelda að sinna eigin hreinlæti (10051173) 
14 Aðstoða við hreyfingu (10036508) 
15 Aðstoða við göngu (10038986) 
16 Aðstoða við göngu með hjálpartæki (10036520) 
17 Stuðla að göngu með búnaði (10037636) 
18 Aðstoða við hreyfingu í rúmi (10045972) 
19 Aðstoða við hreyfingu í rúmi(10045972) 
20 Aðstoða við klæðnað (10050268) 
21 Aðstoða við munnhirðu (10051435) 
22 Aðstoða við reiðistjórnun (10030813) 
23 Aðstoða við sjálfsumönnun (10035763) 
24 Aðstoða við að þvo sér (10051442) 
25 Aðstoða við salernisferð (10023531) 
26 Auðvelda athafnir daglegs lífs (10051125) 
27 Auðvelda að sinna eigin hreinlæti (10051173) 
28 Auðvelda að hafi ofan af fyrir sér (10051160) 
29 Stuðla að sjálfsumönnun (10026347) 
30 Aðstoða við snyrtingu (10050275) 
31 Auðvelda að fylgja ráðleggingum um meðferð (10036273) 
32 Auðvelda aðgang að meðferð (10024401) 
33 Auðvelda athöfn sem maður sinnir sjálfur (10051187) 
34 Auðvelda athafnir daglegs lífs (10051125) 
35 Auðvelda að sinni eigin hreinlæti (10051173) 
36 Auðvelda að hafa ofan af fyrir sér (10051160) 
37 Auðvelda bata eftir lyfjamisnotkun (10035860) 
38 Auðvelda bata eftir misnotkun á áfengi (10035856) 
39 Auðvelda fjárhagslega endurreisn (10024417) 
40 Auðvelda getu fjölskyldu til að taka þátt í skipulagningu hjúkrunar (10035927) 
41 Auðvelda getu til að sinna hlutverki (10026277) 
42 Auðvelda getu til að taka þátt í skipulagningu hjúkrunar (10040501) 
43 Auðvelda getu fjölskyldu til að taka þátt í skipulagningu hjúkrunar (10035927)  
44 Auðvelda getu til að tala um aðdraganda andláts (10026265) 
45 Auðvelda getu til að tjá tilfinningar (10026616) 
46 Auðvelda getu til að tjá þarfir sínar(10038196) 
47 Auðvelda hvíld (10051156) 
48 Auðvelda jákvæðan svefn (10051194) 



____________________________________________________________________________________________________
Rannsókna- og þróunarsetur um ICNP® 2021 4 
   
 

49 Auðvelda nám (10051139) 
50 Auðvelda sátt við að eldast (10036304) 
51 Auðvelda sogreflex (10051207) 
52 Auðvelda sorg (10035958) 
53 Auðvelda stjórnun á hvatvísi (10035716) 
54 Augnhirða (10031275) 
55 Meta augu (10037059) 
56 Auka við mataræði(10036447) 
57 Áfengisráðgjöf (10031036) 
58 Bera smyrsl á varir (10050571) 
59 Bera smyrsl á(10050350) 
60 Bera smyrsl á varir (10050571) 
61 Bjóða drykk (10050313) 
62 Bláæðaástunga (10016168) 
63 Blöðruskola (10041188) 
64 Brjóstagjafarráðgjöf (10035229) 
65 Byggja upp traust (10024396) 
66 Draga úr örvun/áreiti (10039221) 
67 Efla hreyfibúnað (10052105) 
68 Erfðaráðgjöf (10034523) 
69 Eyrnaumhirða(10045033) 
70 Meta eyru (10045120) 
71 Fara yfir stöðu eftir fjötrun (10036239) 
72 Fjarlægja barkaröf (10051921) 
73 Fjarlægja sauma (10032630) 
74 Fjarlægja sáraklemmu (10032648) 
75 Flokka skurðsár (10004073) 
76 Forgangsröðun (10026188) 
77 Fóthirða (10042818) 
78 Framfylgja verkjaleiðbeiningum (10009872) 
79 Framkvæma fyrirbyggjandi meðferð (10001827) 
80 Framkvæma hægðalosun (10043602) 
81 Framkvæma óvirkar liðferilsæfingar (10043527) 
82 Fræða fjölskyldu um ajúkdóm (10021719) 
83 Fræða fjölskyldu um blóðgjöf (10036985) 
84 Fræða fjölskyldu um búnað (10036857) 
85 Fræða fjölskyldu um byltuvarnir (10040269) 
86 Fræða fjölskyldu um eftirlit með öndunarfærum (10036971) 
87 Fræða fjölskyldu um elektrólýtameðferð (10036890) 
88 Fræða fjölskyldu um flutningstækni (10038550) 
89 Fræða fjölskyldu um heilbrigðismiðaða hegðun (10033119) 
90 Fræða fjölskyldu um hitastjórnun (10041462) 
91 Fræða fjölskyldu um hreinlætisvenjur (10038131) 
92 Fræða fjölskyldu um leiðir til að fyrirbyggja sýkingu (10036928) 
93 Fræða fjölskyldu um leiðir til að fyrirbyggja krosssmit (10041732) 
94 Fræða fjölskyldu um ljósameðferð (10036959) 
95 Fræða fjölskyldu um meðferðaráætlun (10024656) 
96 Fræða fjölskyldu um næmi fyrir sýkingum (10038149) 
97 Fræða fjölskyldu um óráð (10026518) 
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98 Fræða fjölskyldu um samfélagsþjónustu (10036130) 
99 Fræða fjölskyldu um skert hugarstarf(10051059) 
100 Fræða fjölskyldu um svefn (10051063) 
101 Fræða fjölskyldu um ungbarnaþroska (10036900) 
102 Fræða fjölskyldu um verkjameðferð (10038337) 
103 Fræða fjölskyldu um vökvajafnvægi(10036944) 
104 Fræða fjölskyldu um vökvameðferð (10036888) 
105 Fræða samfélag um sjúkdóm (10038203) 
106 Fræða skóla um sjúkdóm (10038226) 
107 Fræða um aðdraganda andláts (10026502) 
108 Fræða um aðferðir við mötun (10045411) 
109 Fræða um augnhirðu (10045051) 
110 Fræða um aukaverkafnir lyfs (10044614) 
111 Fræða um árangursríkar samskiptaleiðir (10036169) 
112 Fræða um árangursríkar uppeldisleiðir (10032994) 
113 Fræða um beinþynningarvarnir (10041470) 
114 Fræða um bjúg (10045183) 
115 Fræða um blóðskilun (10045235) 
116 Fræða um blóðþynningarmeðferð (10036531) 
117 Fræða um blöðruskolun (10045203) 
118 Fræða um blöðruþjálfun(10045226) 
119 Fræða um bóluefni (10033072) 
120 Fræða um brjóstagjöf (10036835) 
121 Fræða um búnað (10032902) 
122 Fræða fjölskyldu um búnað (10036857) 
123 Fræða um búnað til hreyfingar (10037474) 
124 Fræða um gangráð (10043747) 
125 Fræða um heyrnartæki (10045067) 
126 Fræða um notkun hjálpartækis (10040909) 
127 Fræða um notkun lyfjabox (10044605) 
128 Fræða um tæki til taugaraförvunar gegnum húð (10051118) 
129 Fræða um tæki til yfirborðstaugaörvunar (10051092) 
130 Fræða um útbúnað til að hylja með (10040913) 
131 Fræða um búnað til hreyfingar (10037474) 
132 Fræða um byltuvarnir (10040253) 
133 Fræða fjölskyldu um byltuvarnir (10040269) 
134 Fræða um Clinical Pathway (10050977) 
135 Fræða um eðlileg sálræn viðbrögð (10051028) 
136 Fræða um einkennastjórnun (10038080) 
137 Fræða um endurhæfingu (10033017) 
138 Fræða um eyrnaumhirðu (10045046) 
139 Fræða um ferðamannaheilbrigði  (10033064) 
140 Fræða um fjölskylduáætlun (10032925) 
141 Fræða um flutningstækni (10041489) 
142 Fræða fjölskyldu um flutningstækni (10038550) 
143 Fræða um fósturþroska (10045469) 
144 Fræða um fóthirðu (10042825) 
145 Fræða um fylgikvilla á húð umhverfis stóma (10040615) 
146 Fræða um fylgikvilla stoma (10040604) 
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147 Fræða um fæðingu (10045407) 
148 Fræða um gangráð (10043747) 
149 Fræða um geislameðferð (10044622) 
150 Fræða um gifsumhirðu (10043493) 
151 Fræða um gönguæfingar (10037461) 
152 Fræða um heilbrigðismiðaða hegðun  (10032956) 
153 Fræða fjölskyldu um heilbrigðismiðaða hegðun (10033119) 
154 Fræða um heilbrigðisþjónustu (10050965) 
155 Fræða um líknardeild (10044475) 
156 Fræða um heimilisöryggi (10032960) 
157 Fræða um heyrnartæki (10045067) 
158 Fræða um hjartaendurhæfingaráætlun (10043710) 
159 Fræða um hreinlæti (10044549) 
160 Fræða fjölskyldu um hreinlætisvenjur (10038131) 
161 Fræða um hreinlæti legganga (10043438) 
162 Fræða um hreinlæti legganga (10043438) 
163 Fræða um hreyfiskerðingu (10043504) 
164 Fræða um hvatvísistjórnun (10036148) 
165 Fræða um hægðaþjálfun (10043558) 
166 Fræða um höfuðlús (10032941) 
167 Fræða um inngrip (10044651) 
168 Fræða um innöndunartækni (10044835) 
169 Fræða um krabbameinslyfjameðferð (10046522) 
170 Fræða um kviðskilun(10045242) 
171 Fræða um kynhegðun (10033038) 
172 Fræða um leiðir til að fyrirbyggja krosssmit (10038112) 
173 Fræða fjölskyldu um leiðir til að fyrirbyggja krosssmit (10041732) 
174 Fræða um leiðir til að hindra bakslag (10038668) 
175 Fræða um leiðir til að spara orku (10043515) 
176 Fræða um leiðir til dægrastyttingar (10043536) 
177 Fræða um leiðir til hægðastíflulosunar (10043625) 
178 Fræða um leiðir til minnka áhættu (10038804) 
179 Fræða um leiðir til sjálfshjálpar (10038773) 
180 Fræða um líknardeild (10044475) 
181 Fræða um lyf (10019470) 
182 Fræða um lyfjamisnotkun (10044916) 
183 Fræða um magnleysi (10050996) 
184 Fræða um matarvenjur (10032918) 
185 Fræða um mataræði (10046533) 
186 Fræða um meðferð fráhvarfseinkenna (10038725) 
187 Fræða um meðferð í öndunarvél (10044874) 
188 Fræða um meðferð sykursýkissárs (10042887) 
189 Fræða um meðferð vegna skýs á auga (10045080) 
190 Fræða um meðferð við hita (10038098) 
191 Fræða um meðferð við niðurgangi (10043660) 
192 Fræða um meðferð við ógleði (10043687) 
193 Fræða um meðferð við þvagleka (10045261) 
194 Fræða um meðferðaráætlun (10024625) 
195 Fræða fjölskyldu um meðferðaráætlun (10024656) 
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196 Fræða fjölskyldu um matræðisáætlun (10026525) 
197 Fræða um endurhæfingu (10033017) 
198 Fræða um hjartaendurhæfingaráætlun (10043710) 
199 Fræða um ferðamannaheilbrigði (10033064) 
200 Fræða um hreyfiskerðingu (10043504) 
201 Fræða um mataræði (10046533) 
202 Fræða fjölskyldu um mataræðisáætlun (10026525) 
203 Fræða um meðferð í öndunarvél (10044874) 
204 Fræða um munnhirðu (10038108) 
205 Fræða um mæðravernd (10045392) 
206 Fræða um næringargjöf í meltingarveg (10046546) 
207 Fræða um næringargjöf í æð (10044717) 
208 Fræða um sængurlegu (10045385) 
209 Fræða um umhirðu stóma (10033055) 
210 Fræða um umhirðu barkaraufar (10044888) 
211 Fræða um umhirðu nýrastóma (10032987) 
212 Fræða um umönnun brjósta eftir fæðingu (10032885) 
213 Fræða um umönnun brjósta fyrir fæðingu (10032892) 
214 Fræða um öryggi barns (10037160) 
215 Fræða um meðhöndlun beinbrots (10043486) 
216 Fræða um meðhöndlun drena (10045448) 
217 Fræða um meðhöndlun lyfs (10040712) 
218 Fræða um misnotkun áfengis (10044900) 
219 Fræða um misnotkun/misbeitingu (10045005) 
220 Fræða um munnhirðu (10038108) 
221 Fræða um mæðravernd (10045392) 
222 Fræða um mælingu blóðþrýsings (10044148) 
223 Fræða um mælingu hita (10044738) 
224 Fræða um mælingu úlnliðspúls (10045550) 
225 Fræða um mælingu öndunar (10044772) 
226 Fræða um neðanþvott (10045165) 
227 Fræða um notkun getnaðarvarna (10045344) 
228 Fræða um notkun hjálpartækis (10040909) 
229 Fræða um notkun lyfjabox (10044605) 
230 Fræða um nýburaörvun (10051636) 
231 Fræða um næringargjöf í meltingarveg (10046546) 
232 Fræða um næringargjöf í æð (10044717) 
233 Fræða um næringu (10024618) 
234 Fræða um næringu ungbarns (10037139) 
235 Fræða um ofnæmissvörun (10046514) 
236 Fræða um ofskömmtun (10051037) 
237 Fræða um óbeinar reykingar (10045545) 
238 Fræða um ófrjósemi (10045337) 
239 Fræða um raunveruleikaglöggvun (10043768) 
240 Fræða um reykleysi (10038647) 
241 Fræða um samfélagsþjónustu (10050983) 
242 Fræða fjölskyldu um samfélagsþjónustu (10036130) 
243 Fræða um sjálfshjálparþjónustu (10038773) 
244 Fræða um sárameðferð (10034961) 
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245 Fræða um meðferð sykursýkissárs (10042887) 
246 Fræða um meðferð þrýstingssárs (10044218) 
247 Fræða um sáraumbúðaskipti (10045149) 
248 Fræða um sárgræðslu (10034974) 
249 Fræða um sjálfsumönnun (10045014) 
250 Fræða um sjálfsumönnun húðar (10033029) 
251 Fræða um sjálfsumönnun húðar (10033029) 
252 Fræða um sjúkdóm (10024116) 
253 Fræða fjölskyldu um sjúkdóm (10021719) 
254 Fræða samfélag um sjúkdóm (10038203) 
255 Fræða skóla um sjúkdóm (10038226) 
256 Fræða um höfuðlús (10032941) 
257 Fræða um smitun (10051044) 
258 Fræða um sýkingu (10051016) 
259 Fræða um sjúkrahúsvist (10042480) 
260 Fræða um skert hugarstarf (10051000) 
261 Fræða um skolun ristilstóma (10040488) 
262 Fræða um skolun þvagstóma (10045300) 
263 Fræða um smitun (10051044) 
264 Fræða um starfsemi þvagfærakerfis (10045196) 
265 Fræða um stólpípugjöf (10043639) 
266 Fræða um streitustjórnun (10038681) 
267 Fræða um súrefnismeðferð(10044786) 
268 Fræða um svefn (10040380) 
269 Fræða fjölskyldu um svefn (10051063) 
270 Fræða um sýkingu (10051016) 
271 Fræða um sængurlegu (10045385) 
272 Fræða um tengslamyndun barns og umönnunaraðila (10036842) 
273 Fræða um tóbaksnotkun (10038843) 
274 Fræða um tæki til taugaraförvunar gegnum húð (10051118) 
275 Fræða um tæki til yfirborðstaugaörvunar (10051092) 
276 Fræða um umhirðu barkaraufar (10044888) 
277 Fræða um umhirðu gervitanna (10045112) 
278 Fræða um umhirðu nýrastóma (10032987) 
279 Fræða um umhirðu sondu (10044680) 
280 Fræða um umhirðu stóma (10033055) 
281 Fræða um umhirðu þvagleggs (10045257) 
282 Fræða um umhverfisöryggi (10044937) 
283 Fræða um umönnun brjósta eftir fæðingu (10032885) 
284 Fræða um umönnun brjósta fyrir fæðingu (10032892) 
285 Fræða um umönnun ungbarns (10037118) 
286 Fræða um nýburaörvun (10051636) 
287 Fræða um útbúnað til að hylja með (10040913) 
288 Fræða um útskilnað (10045482) 
289 Fræða um vatnsbirgðir(10038120) 
290 Fræða um vefjaþurrk (10043832) 
291 Fræða um verki (10039115) 
292 Fræða um verkjameðferð (10019489) 
293 Fræða fjölskyldu um verkjameðferð (10038337) 
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294 Fræða um viðhald fjölskyldulífs (10036153) 
295 Fræða um fjölskylduáætlun(10032925) 
296 Fræða um viðunandi líkamsþyngd (10033001) 
297 Fræða um vímuefnanotkun (10024639) 
298 Fræða um áfengismisnotkun (10044900) 
299 Fræða um lyfjamisnotkun (10044916) 
300 Fræða um tóbaksnotkrun (10038843) 
301 Fræða um vítamín (10037488) 
302 Fræða um vökvainntekt (10032939) 
303 Fræða um vökvameðferð (10043813) 
304 Fræða fjölskyldu um vökvameðferð (10036888) 
305 Fræða um þrýstingssárameðferð (10044218) 
306 Fræða um þrýstingssáravarnir (10036861) 
307 Fræða um þungun (10045079) 
308 Fræða um þvagstóma (10045288) 
309 Fræða um skolun þvagstóma (10045300) 
310 Fræða um æfingar (10040125) 
311 Fræða um öndunaræfingar (10044826) 
312 Fræða um öryggi barns (10037160) 
313 Fræða um öryggi búnaðar (10044944) 
314 Fræða um öryggisráðstafanir (10024687) 
315 Fræða umönnunaraðila um að venja af eða úr (10033103) 
316 Fræða umönnunaraðila um aðgerð fyrir aðgerð (10019518) 
317 Fræða umönnunaraðila um salernisþjálfun(10033093) 
318 Fylgja sjúklingi (10042613) 
319 Fylgjast með breyttri skynjun (10013517) 
320 Fylgjast með viðbrögðum við meðferð (10032109) 
321 Hafa eftirlit með  aukaverkun lyfja (10043884) 
322 Hafa eftirlit með neikvæðum viðbrögðum af sjúklingsstýrðri verkjameðferð (10039883) 
323 Hafa eftirlit með neikvæðum viðbrögðum af hjúkrunarstýrðri verkjameðferð (10039896) 
324 Hafa eftirlit með viðbrögðum við að venja úr öndunarvél (10051731) 
325 Fyrirbyggja ásvelgingu(10051810) 
326 Fyrirbyggja bakslag (10038652) 
327 Fyrirbyggja blóðrek(10051834) 
328 Fyrirbyggja efnaskaða (10015631) 
329 Fyrirbyggja geislaskaða (10015696) 
330 Fyrirbyggja hitaskaða (10015704) 
331 Fyrirbyggja hægðatergðu (10046454) 
332 Fyrirbyggja kraftrænan skapa (10015683) 
333 Fyrirbyggja krosssmit (10015649) 
334 Fyrirbyggja latexofnæmi (10015677) 
335 Fyrirbyggja leiserskaða (10015665) 
336 Fyrirbyggja lost (10051847) 
337 Fyrirbyggja rafskaða (10015654) 
338 Fyrirbyggja sýkingu (10036916) 
339 Fyrirbyggja krosssmit (10015649) 
340 Fyrirbyggja þungun (10025213) 
341 Notkun getnaðarvarna (10005103) 
342 Gefa bóluefni (10030429) 
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343 Gefa hitalækkandi (10037248) 
344 Gefa insúlín (10030417) 
345 Gefa stólpípu (10043618) 
346 Gefa sýklalyf (10030383) 
347 Gefa tíma í eftirfylgd (10038741) 
348 Gefa verkjalyf(10023084) 
349 Gefa viðbótarnæringu (10037037) 
350 Gefa vítamin (10037044) 
351 Gefa vítamin B12 (10030438) 
352 Gera að þátttakanda í ákvarðanatöku (10026323) 
353 Gera hjúkrunaráætlun (10035915) 
354 Athyglisdreifing (10039232) 
355 Áverkameðferð (10051615) 
356 Baða (10045986) 
357 Beinþynningavarnir (10037501) 
358 Beita blöðruþjálfun (10045219) 
359 Beita hægðaþjálfun (10043543) 
360 Berklaskimun (10038584) 
361 Blóðgjöf (10039311) 
362 Blóðþynningarmeðferð (10039284) 
363 Byltuvarnir (10040211) 
364 Elektrólýtameðferð (10039324) 
365 Endurlífga með blæstri (10044097) 
366 Endurlífgun með hjartahnoði og blæstri (10042962) 
367 Flytja sjúkling (10020095) 
368 Flytja sjúkling (10033188) 
369 Forgangsflokkun (10042958) 
370 Fræða sjúkling (10033126) 
371 Hjartahnoð(10044078) 
372 Iðjuþjálfun (10051282) 
373 Innöndunartækni (10044819) 
374 Kímni(10039353) 
375 Klæða sjúkling (10031164) 
376 Krabbameinslyfjameðferð (10044583) 
377 Krabbameinsskimun (10038578) 
378 Kreppumeðferð (10035825) 
379 Leikmeðferð (10039629) 
380 Listmeðferð (10039162) 
381 Ljósameðferð (10035152) 
382 Mat við komu(10030687) 
383 Mata sjúkling (10046150) 
384 Meðferð byggð á fornri hefð (10039143) 
385 Meðferð í vatni (10039209) 
386 Meðferð með aðstoð dýra (10051269) 
387 Meðferð með aðstoð hjálpartækja (10039158) 
388 Meðferð vegna ofbeldis í nánu sambandi (10044963) 
389 Meðferð vegna ofskynjunar (10035818) 
390 Meðferð vegna ranghugmynda (10035802) 
391 Menningarmiðlun (10046099) 
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392 Meta meðan á viðtali (samskiptum) stendur (10030673) 
393 Nota aðferð til að vinda ofan af spennu (10036202) 
394 Nota áhugahvetjandi samtalstækni (10052133) 
395 Nota áhættuminnkunaraðferð (10044985) 
396 Nota dauðhreinsaða aðferð (10041784) 
397 Nota flutningsaðferð (10041135) 
398 Flutningsaðferð með notkun lyftara (10041142) 
399 Nota róandi meðferð (10050299) 
400 Nota slökunartækni (10044992) 
401 Nota stuðning við hagræðingu (10035467) 
402 Nota útgönguviðvörun til að fylgjast með (10023944) 
403 Nudd (10039189) 
404 Reiðistjórnunarmeðferð (10036260) 
405 Reykleysismeðferð (10041086) 
406 Samvinna við konu um brjóstagjafaáætlun (10039574) 
407 Skima sjúkling (10032726) 
408 Berklaskimun (10038584) 
409 Krabbameinsskimun (10038578) 
410 Skynörvunarþjálfun (10051403) 
411 Slökunartækni (10039191) 
412 Snertiþjálfun (10051346) 
413 Súrefnismeðferð (10039369) 
414 Sykursýkisfótasársvarnir (10042904) 
415 Talsmaður sjúklings (10001938) 
416 Talþjálfun(10051322) 
417 Togmeðferð (10044764) 
418 Tómstundameðferð (10039348) 
419 Tónlistarmeðferð (10039170) 
420 Umhverfismeðferð (10050252) 
421 Upprifjun endurminninga (10039376) 
422 Validation Therapy (10039382) 
423 Raunveruleikaglöggvun (10041072) 
424 Veita sjúklingi ráðgjöf (10031062) 
425 Vernda sjúkling fyrir aðgerð (10015886) 
426 Vernda sjúkling meðan á skurðaðgerð á taugakerfi stendur (10015893) 
427 Vigta sjúkling (10033323) 
428 Vökvameðferð (10039330) 
429 Þjálfa sjúkling (10051305) 
430 Þrýstingsmeðferð (10035147) 
431 Þrýstingssáravarnir (10040224) 
432 Þrýstipunktanudd (10042632) 
433 Þvo sjúklingi (10044803) 
434 Öndunarþjálfun (10051586) 
435 Öndunaræfingar (10046477) 
436 Gera samning um (meðferðar)heldni (10024349) 
437 Gera samning um jákvæða hegðun (10035771) 
438 Gifsumhirða (10043472) 
439 Greiða fyrir  úthlutun að aðlöguðu húsnæði (10051380) 
440 Greiða fyrir að fái máltíðir (10051141) 
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441 Greina ástand hjarta fyrir skurðaðgerð (10009665) 
442 Greina ástand öndunarfæra fyrir skurðaðgerð (10034198) 
443 Greina blæðingarhættu (10009696) 
444 Greina breytta skynjun (10035697) 
445 Greina fyrirstöðu í samskiptum (10009683) 
446 Greina gegnflæði vefja fyrir skurðaðgerð (10009704) 
447 Greina lífeðlisfræðilegt ástand (10009612) 
448 Greina ástand hjarta fyrir skurðaðgerð (10009665) 
449 Greina ástand innkirtlakerfis fyrir skurðaðgerð (10034146) 
450 Greina ástand meltingarfæra fyrir skurðaðgerð (10034167) 
451 Greina ástand stoðkerfis fyrir skurðaðgerð (10034180) 
452 Greina ástand öndunarfæra fyrir skurðaðgerð (10034198) 
453 Greina gegnflæði vefja fyrir skurðaðgerð (10009704)  
454 Greina óeðlilega líkamshluta fyrir hagræðingu í legustellingu fyrir aðgerð (10027154) 
455 Greina sálrænt ástand (10044241) 
456 Greina viðhorf til sársauka (10009654) 
457 Greina viðhorf til umönnunar (10009649) 
458 Greina væntingar til heimaþjónustu (10034151) 
459 Hafa eftirlit með  viðbrögðum við að venja úr öndunarvél (10051731) 
460 Hafa eftirlit með  öndunarmeðferð (10037092) 
461 Hafa eftirlit með athafnaþreki (10036622) 
462 Hafa eftirlit með aukaverkun lyfs  (10043884) 
463 Hafa eftirlit með ástandi hjarta (10034285) 
464 Hafa eftirlit með ástandi taugakerfis (10035326) 
465 Hafa eftirlit með ástandi öndunarfæra(10012196) 
466 Hafa eftirlit með bílirúbingildi (10036992) 
467 Hafa eftirlit með blóðsykri (10032034) 
468 Hafa eftirlit með blóðþrýstingi (10032052) 
469 Hafa eftirlit með byltuhættu (10037442) 
470 Hafa eftirlit með endurgjöf blóðs (10051708) 
471 Hafa eftirlit með fósturþroska (10046340) 
472 Hafa eftirlit með fráhvörfum(10036343) 
473 Hafa eftirlit með fæðuinntekt(10036614) 
474 Hafa eftirlit með gegnflæði vefja(10035335) 
475 Hafa eftirlit með heilleika húðar(10051712) 
476 Hafa eftirlit með hjálparhjarta (10046364) 
477 Hafa eftirlit með hvort aðlögunarleiðum fjölskyldu sé ábótavant (10032068) 
478 Hafa eftirlit með hvort barn er beitt misnotkun/misbeitingu (10032075) 
479 Hafa eftirlit með hvort fylgir lyfjameðferð  (10043878) 
480 Hafa eftirlit með hæð (10032081) 
481 Hafa eftirlit með hæð(10032121) 
482 Hafa eftirlit með innankúpuþrýsingi (10046355) 
483 Hafa eftirlit með kviðarholsvökva (10051658) 
484 Hafa eftirlit með leggangaútferð(10046372) 
485 Hafa eftirlit með lífsmörkum (10032113) 
486 Hafa eftirlit með líkamlegu ástandi (10012183) 
487 Hafa eftirlit með ástandi hjarta (10034285) 
488 Hafa eftirlit með ástandi taugakerfis (10035326) 
489 Hafa eftirlit með ástandi öndunarfæra (10012196) 
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490 Hafa eftirlit með fráhvörfum (10036343) 
491 Hafa eftirlit með líkamshita(10012165) 
492 Hafa eftirlit með þarmahreyfingum (10037211 
493 Hafa eftirlit með líkamshita (10012165) 
494 Hafa eftirlit með merkjum og einkennum sýkingar (10012203) 
495 Hafa eftirlit með neikvæðum viðbrögðum af hjúkrunarstýrðri verkjameðferð (10039896)  
496 Hafa eftirlit með neikvæðum viðbrögðum af sjúklingsstýrðri (10039883)  
497 Hafa eftirlit með næringu (10036032) 
498 Hafa eftirlit með fæðuinntekt (10036614) 
499 Hafa eftirlit með vökvainntekt (10035303) 
500 Hafa eftirlit með rannsóknarniðurstöðum (10032099) 
501 Hafa eftirlit með ristarpúls(10036633) 
502 Hafa eftirlit með rugli (10045424) 
503 Hafa eftirlit með samdráttum í legi(10044667) 
504 Hafa eftirlit með súrefnismettun í blóði með súrefnismettunarmæli (10032047) 
505 Hafa eftirlit með sýru-basa jafnvægi (10051643) 
506 Hafa eftirlit með sárgræðslu(10042936) 
507 Hafa eftirlit með verkjum (10038929) 
508 Hafa eftirlit með vökvainntekt (10035303) 
509 Hafa eftirlit með vökvajafnvægi (10040852) 
510 Hafa eftirlit með vökvaútskilnaði (10035319) 
511 Hafa eftirlit með þarmahreyfingum (10037211) 
512 Hafa eftirlit með þegar þvær sér(10051749) 
513 Hafa stjórn á smithættu (10050753) 
514 Hafa umsjón með áætlun (10011673) 
515 Forgangsraða meðferðaráætlun (10024438) 
516 Framfylgja verklagsreglum í fæðingu (10042763) 
517 Framfylgja verklagsreglum um föstu (10044793)  
518 Hafa umsjón með sondugjöf (10031795) 
519 Framfylgja verklagsreglum fyrir þarmanæringu (10046178) 
520 Framfylgja verklagsreglum um hreyfingarleysi í meðferðarskyni (10038972) 
521 Framfylgja verklagsreglum um meðferð eftir fæðingu  (10045371) 
522 Framfylgja verklagsreglum um meðferð í öndunarvél (10044861) 
523 Framfylgja verklagsreglum um mæðravernd (10045363) 
524 Framkvæma endurhæfingaráætlun (10051351) 
525 Framkvæma klasa athafna í senn (10039693) 
526 Framkvæma vellíðunarumönnun (10039705) 
527 Framkvæma öryggisáætlun (10036565) 
528 Framfylgja verklagsreglum  um einangrun (10036315) 
529 Framfylgja verklagsreglum um líkamsfjötra  (10036327) 
530 Framfylgja verklagsreglum um meðferð vegna flogs (10037276) 
531 Framfylgja varúðarráðstöfunum vegna (yfirvofandi) sjálfsvígs (10036336) 
532 Hafa umsjón með blóðskilun (10046291) 
533 Framfylgja verklagsreglum um blóðskilun (10042361) 
534 Hafa umsjón með eftirfylgni skimunar (10037187) 
535 Hafa umsjón með hjartaendurhæfingaráætlun (10043723) 
536 Hafa umsjón með konu í mæðravernd (10031949) 
537 Hafa umsjón með konu í sængurlegu (10031931) 
538 Hafa umsjón með kviðskilun (10031920) 
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539 Hafa umsjón með lyfjameðferð  (10023888) 
540 Framkvæma áætlun um ónæmisaðgerðir (10031559) 
541 Hafa umsjón með mataræðisáætlun (10023861) 
542 Hafa umsjón með meðferð stóma (10031954) 
543 Hafa umsjón með nýrastóma (10031880) 
544 Hafa umsjón með næringargjöf í æð (10031908) 

545 
Framfylgja verklagsreglum um næringu utan meltingarvegar, gefa næringu í æð 
(10046184) 

546 Hafa umsjón með þvaglegg (10031977) 
547 Hárhirða; Framkvæma áætlun um hárhirðu (10051765) 
548 Húðhirða; Framkvæma áætlun um húðhirðu (10051367) 
549 Naglhirða; Framkvæma áætlun um naglhirðu (10051604) 
550 Sjá um áætlun fyrir búnað vegna þvagláta (10042530) 
551 Sjá um þjálfunaráætlun (10023890) 
552 Venja úr öndunarvél (10050657) 
553 Hafa umsjón með blóðhluta (10050707) 
554 Hafa umsjón með blóðskilun (10046291) 
555 Hafa umsjón með blóðsykri (10046262) 
556 Hafa umsjón með brjóstholslegg (10050730) 
557 Hafa umsjón með búnaði (10031776) 
558 Beita líkamlegum fjötrum (10036182) 
559 Beita raförvun gegnum húð (TENS) (10051881) 
560 Hafa umsjón með brjóstholslegg (10050730) 
561 Hafa umsjón með gangráði (10050833) 
562 Hafa umsjón með hælahlíf (10050776) 
563 Hafa umsjón með loftspelku (10036605) 
564 Hafa umsjón með mataráhöldum (10050769) 
565 Hafa umsjón með öndunarbúnaði (10050851) 
566 Meðhöndla miðbláæðarlegg (10031724) 
567 Setja heitan bakstur á (10039617) 
568 Setja í teygjusokka (10030486) 
569 Setja kaldan bakstur á (10036468) 
570 Setja þrýstingsumbúðir á (10030472) 
571 Setja öryggisbúnað á (10002472) 
572 Útvega lyfjabox (10043003) 
573 Útvega talandi lyfjabox (10043589) 
574 Útvega minnisbúnað (10043205) 
575 Útvega stuðningsbúnað (10037367) 
576 Útvega þrýstingsafléttandi dýnu (10050281) 
577 Útvega yfirborðstaugaörvunarbúnað (10039714) 
578 Útvega öryggisbúnað (10024527) 
579 Veita leiðbeiningar (10024493) 
580 Útvega lyfjalista (10042697) 
581 Útvega lyfjatímaáætlun (10043185) 
582 Viðhalda byltuviðvörun (10041525) 
583 Viðhalda gervibúnaði (10042595) 
584 Viðhalda notkun dýnu með háum köntum (10041556) 
585 Viðhalda sárdreni (10036596) 
586 Hafa umsjón með fjármálum (10034608) 
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587 Hafa umsjón með fæðingu (10050748) 
588 Hafa umsjón með gangráði (10050833) 
589 Hafa umsjón með geislameðferð (10050846) 
590 Hafa umsjón með heilbrigðisástandi eftir legu á sjúkrahúsi (10031822) 
591 Hafa umsjón með hælahlíf (10050776) 
592 Hafa umsjón með kviðskilun (10031920) 
593 Hafa umsjón með loftspelku (10036605) 
594 Hafa umsjón með lyfjameðferð (10023888) 
595 Hafa umsjón með lyfjasljóvgun (10044512) 
596 Hafa umsjón með mataráhöldum (10050769) 
597 Hafa umsjón með mataræðisáætlun (10023861) 
598 Hafa umsjón með meðferð stóma (10031954) 
599 Hafa umsjón með nýrastóma (10031880) 
600 Hafa umsjón með næringarástandi (10036013) 
601 Hafa umsjón með næringargjöf í æð (10031908) 
602 Hafa umsjón með sondugjöf (10031795) 
603 Hafa umsjón með sýnatöku (10011639) 
604 Hafa umsjón með sýnum (10011656) 
605 Hafa umsjón með sýnatöku (10011639) 
606 Hafa umsjón með virkni sjúklings (10044971) 
607 Hefja sjálfstýrða verkjameðferð (10010245) 
608 Hafa umsjón með þvaglegg (10031977) 
609 Hafa umsjón með öndunarbúnaði (10050851) 
610 Hagræða kodda (10051777) 
611 Hagræða sjúklingi (10014761) 
612 Hefja brjóstagjöf (10039428) 
613 Hefja hjúkrunarstýrða verkjastillingu (10039808) 
614 Hjúkrunarstýrð verkjastilling (10039798) 
615 Hlusta lungu (10050592) 
616 Hreinsa munnslímhúð (10050626) 
617 Hreinsa tungu(10050635) 
618 Húðhirða (10032757) 
619 Meðhöndla húðvandamál (10033231) 
620 Meta húð (10041126) 
621 Meta húð umhverfis stóma (10040538) 
622 Undirbúa húð fyrir skurðaðgerð (10015484) 
623 Hvetja til að beita öndunar- eða hóstatækni (10006834) 
624 Hvetja til hvíldar (10041415) 
625 Hvetja til jákvæðrar staðfestingar (10024377) 
626 Hætta sárdreni (10036679) 
627 Hætta vökvagjöf í æð (10036667) 
628 Kenna aðlögunarleiðir (10023717) 
629 Kenna aðlögunarleiðir vegan skynskerðingar (10024641) 
630 Kenna foreldri áverkameðferð (10051085) 
631 Kenna hvernig nota á sjálfstýrða verkjameðferð (10039073) 
632 Kenna leiðir til að auka athafnaþrek (10024660) 
633 Kenna minnisþjálfun (10024673) 
634 Kenna sjálfseftirlit (10046994) 
635 Kenna sjálfsuppsetningu þvagleggs (10033135) 
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636 Kenna slökunartækni (10038699) 
637 Kenna stigvaxandi vöðvaslökun (10040555) 
638 Kenna stigvaxandi vöðvaslökun (10040555) 
639 Kenna umönnunaraðila (10033086) 
640 Fræða umönnunaraðila um að venja af eða úr (10033103) 
641 Fræða umönnunaraðila um aðgerð fyrir aðgerð (10019518) 
642 Fræða umönnunaraðila um salernisþjálfun(10033093) 
643 Kenna ungbarnanudd (10032973) 
644 Kenna öndunartækni (10039213) 
645 Koma á háttavenjum (10039025) 
646 Koma á sambandi (10023738) 
647 Líkamsskoðun (10032258) 
648 Mat eftir byltu (10037540) 
649 Mat við komu (10030687) 
650 Meðferð áverkasárs (10033208) 
651 Meðferð beinbrogs (10043464) 
652 Meðferð illkynja sárs (10031690) 
653 Meðferð lokaðs sárs (10046034) 
654 Meðferð opins sárs (10046412) 
655 Meðferð skurðsárs (10032863) 
656 Meðferð sykursýkissárs (10031117) 
657 Meðferð við skýi á augasteini (10046010) 
658 Meðhöndla aukaverkun lyfs (10021837) 
659 Meðhöndla áfengismisnotkun (10050674) 
660 Meðhöndla árásargirni (10035970) 
661 Meðhöndla bjúg (10036793) 
662 Meðhöndla blóðaflfræðilegt ástand (10051572) 
663 Meðhöndla blóðgildi (10046270) 
664 Meðhöndla blóðsykurshækkun (10035286) 
665 Meðhöndla blóðsykurslækkun (10035272) 
666 Meðhöndla blóðþurrðarlost (10050795) 
667 Meðhöndla blæðingu (10050690) 
668 Meðhöndla blæðingu frá leggöngum (10045430) 
669 Meðhöndla blæðingu frá leggöngum (10045430) 
670 Meðhöndla einkenni (10031965) 
671 Meðhöndla einkenni fráhvarfs (10038718) 
672 Meðhöndla einkenni fráhvarfs (10038718) 
673 Meðhöndla hitahækkun (10050782) 
674 Meðhöndla hjartalost (10050724) 
675 Meðhöndla hægðaleka (10046301) 
676 Meðhöndla hægðamissi (10031782) 
677 Meðhöndla hægðalosun (10041427) 
678 Meðhöndla niðurgang (10043641) 
679 Meðhöndla hægðamissi (10031782) 
680 Meðhöndla hægðatregðu (10044729) 
681 Meðhöndla keisaraskurð (10050711) 
682 Meðhöndla kvíða (10031711) 
683 Meðhöndla lost (10050867) 
684 Meðhöndla blóðþurrðarlost (10050795) 
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685 Meðhöndla hjartalost (10050724) 
686 Meðhöndla magnleysi (10046289) 
687 Meðhöndla miðbláæðarlegg (10031724) 
688 Meðhöndla neikvæð viðbrögð við aðstæðum (10031867)  
689 Meðhöndla neikvæð viðbrögð við meðferð (10024429)  
690 Meðhöndla neikvæðar tilfinningar (10031851) 
691 Meðhöndla neikvætt atferli (10031833) 
692 Meðhöndla árásargjarna hegðun (10035970) 
693 Meðhöndla ofskömmtun (10050822) 
694 Meðhöndla óviðeigandi kynferðislega hegðun (10036021) 
695 Meðhöndla vímuefnanotkun (10050879) 
696 Meðhöndla áfengismisnotkun (10050674) 
697 Meðhöndla niðurgang (10043641) 
698 Meðhöndla ofnæmisviðbrögð (10044646) 
699 Meðhöndla ofskömmtun(10050822) 
700 Meðhöndla ófrjósemi (10050805) 
701 Meðhöndla ógleði (10043673) 
702 Meðhöndla óráð (10035989) 
703 Meðhöndla óviðeigandi kynferðislega hegðun (10036021) 
704 Meðhöndla ráf(10043799) 
705 Meðhöndla sjúkdóm (10031912) 
706 Hafa stjórn á smithættu (10050753) 
707 Meðhöndla skaða (10033220) 
708 Meðhöndla skap (10036256) 
709 Meðhöndla skert aðlögunarferli (10031846) 
710 Meðhöndla slagæðablóðflæði (10050688) 
711 Meðhöndla sótthita (10041721) 
712 Meðhöndla svefnleysi (10050814) 
713 Meðhöndla uppköst (10046329) 
714 Meðhöndla vefjaþurrk (10043821) 
715 Meðhöndla verk (10011660) 
716 Meðhöndla vímuefnanotkun (10050879) 
717 Meðhöndla vökvun (10046317) 
718 Meðhöndla þunglyndi eftir fæðingu (10031769) 
719 Meðhöndla þvaglát (10035238) 
720 Meðhöndla þvagleka (10031879) 
721 Meðhöndla þvagmissi (10031805) 
722 Meðhöndla þvagmissi (10031805) 
723 Menningarmiðlun (10046099) 
724 Meta aðlögunarleiðir (10002723) 
725 Meta aðlögunarleiðir fjölskyldu (10026600) 
726 Meta afneitun (10024246) 
727 Meta sátt við heilbrigðisástand (10026249) 
728 Meta aðlögunarleiðir fjölskyldu(10026600) 
729 Meta afneitun (10024246) 
730 Meta andleg (trúarleg) viðhorf (10024308) 
731 Meta andleg (trúarleg) viðhorf fjölskyldu (10024312) 
732 Meta andlegan stuðning (10030589) 
733 Meta andlegt (trúarlegt) jafnvægi (10030768) 
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734 Meta athafnaþrek (10037945) 
735 Meta augu (10037059) 
736 Meta áfengismisnotkun  (10044107) 
737 Meta ágreining um ákvörðun (10040691) 
738 Meta áhrif hitastjórnunar(10007195) 
739 Meta áhrif lyfs (10007182) 
740 Meta áhrif meðferðar(10044195) 
741 Meta áhrif lyfs(10007182) 
742 Meta aukaverkun lyfs (10039087) 
743 Meta hættu á óæskilegum lyfhrifum (10045940) 
744 Meta áhrif svæfingar eftir aðgerð (10036554) 
745 Meta áhrif vökvagjafar (10007176) 
746 Meta áhrif hitastjórnunar(10007195) 
747 Meta áhrif verkjameðferðar(10034053) 
748 Meta áhrif svæfingar eftir aðgerð (10036554) 
749 Meta áhrif verkjameðferðar (10034053) 
750 Meta áhrif vökvagjafar (10007176) 
751 Meta ákvarðanatöku(10040689) 
752 Meta álag á umönnunaraðila(10024222) 
753 Meta ánægju með heilbrigðisþjónustu (10040490) 
754 Meta árásargjarna hegðun (10035684) 
755 Meta ástand hjarta (10036738) 
756 Meta ástand hjarta eftir aðgerð (10007078) 
757 Meta ástand hjarta með sírita (10002706) 
758 Meta ástand húsnæðis (10030625) 
759 Meta ástand innkirtla (10033998) 
760 Greina ástand innkirtlakerfis fyrir skurðaðgerð (10034146) 
761 Meta ástand meltingarfæra (10034007) 
762 Greina ástand meltingarfæra fyrir skurðaðgerð (10034167) 
763 Meta ástand munnhols (10044202) 
764 Meta ástand þarma (10036475) 
765 Meta hægðaheldni (10030558) 
766 Meta ástand stoðkerfis (10034030) 
767 Greina ástand stoðkerfis fyrir skurðaðgerð (10034180) 
768 Meta ástand taugakerfis (10036772) 
769 Meta ástand taugakerfis eftir aðgerð (10007097) 
770 Meta ástand taugakerfis fyrir aðgerð (10002768) 
771 Meta ástand þvag- og kynfæra (10034011) 
772 Greina ástand þvag- og kynfæra fyrir skurðaðgerð (10034179) 
773 Meta ástand þvagfæra (10036499) 
774 Meta ástand öndunarfæra  með sírita(10002799) 
775 Meta ástand öndunarfæra (10036786) 
776 Meta ástand öndunarfæra eftir aðgerð (10007169) 
777 Meta áttun (10043752) 
778 Meta bjúg (10045177) 
779 Meta blóðrásarkerfi (10050193) 
780 Meta gegnflæði vefja (10030775) 
781 Meta hættu á ónógu gegnflæði vefja (10002813) 
782 Meta gegnflæði í útlægum vefjum (10042856) 
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783 Meta starfsemi tauga- og æðakerfis (10042839) 
784 Meta útlæga starfsemi tauga- og æðakerfis (10042873) 
785 Meta brjóstagjafaáætlun (10039557) 
786 Meta brjóstagjöf (10039561) 
787 Meta brjóstagjöf (10036755) 
788 Meta brjóstagjöf eftir fæðingu (10039395) 
789 Meta forsendur til brjóstagjafar á meðgöngu (10039526) 
790 Meta dapurleika (10038940) 
791 Meta depurð (10026055) 
792 Meta hættu á þunglyndi eftir fæðingu (10030706) 
793 Meta efnaskaða (10044021) 
794 Meta einkennastjórnun (10026161) 
795 Meta eyru (10045120) 
796 Meta félagslega stöðu (10030752) 
797 Meta félagslegan stuðning (10024298) 
798 Meta fínhreyfingar (10050210) 
799 Meta fjárhagsstöðu  (10037950) 
800 Meta fjölskyldulíf (10030602) 
801 Meta flæði til vefja eftir aðgerð (10007202) 
802 Meta fótþrýsting (10042927) 
803 Meta frammistöðu í skóla (10038177) 
804 Meta fylgni við meðferðaráætlun (10044153) 
805 Meta hvort ráðleggingum um meðferð er fylgt (10045889) 
806 Meta fylgni við lyfjameðferð (10037852) 
807 Meta fylgni við ónæmisaðgerðaáætun (10037868) 
808 Meta fylgni við ráðlagða vökvaáætlun (10044499) 
809 Meta fylgni við ráðlagt mataræði (10044481) 
810 Meta fylgni við öryggisáætlun (10044508) 
811 Meta fylgni við ráðleggingar (10024185) 
812 Meta hvort ráðleggingum um meðferð er fylgt (10045889) 
813 Meta fylgni við lyfjameðferð (10037852) 
814 Meta fylgni við ónæmisaðgerðaáætun (10037868) 
815 Meta fylgni við ráðlagða vökvaáætlun (10044499) 
816 Meta fylgni við ráðlagt mataræði (10044481) 
817 Meta fylgni við öryggisáætlun (10044508) 
818 Meta fæðuinntekt (10050091) 
819 Meta gangráð (10043734) 
820 Meta geðslag (10038938) 
821 Meta gegnflæði í útlægum vefjum (10042856) 
822 Meta gegnflæði vefja (10030775) 
823 Meta geislaskaða (10044045) 
824 Meta getu (10026040) 
825 Meta frammistöðu í skóla (10038177) 
826 Meta getu til að framkvæma umönnun (10037966) 
827 Meta getu til að matreiða (10030536) 
828 Meta getu til að ráða við streitu (10044130) 
829 Meta getu til tjáskipta með tali (10030515) 
830 Meta heyrn (10050140) 
831 Meta hreyfingu (10030527) 
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832 Meta getu til að ganga (10038917) 
833 Meta kyngingu (10050155) 
834 Meta sjálfsumönnun (10021844) 
835 Meta getu til að matast (10050101) 
836 Meta sjón (10050138) 
837 Meta getu til að framkvæma umönnun (10037966) 
838 Meta getu til að ganga (10038917) 
839 Meta getu til að matast (10050101) 
840 Meta getu til að matreiða (10030536) 
841 Meta getu til að ráða við streitu (10044130) 
842 Meta getu til tjáskipta með tali (10030515) 
843 Meta hefðir kringum andlát (10038014) 
844 Meta hegðun (10046790) 
845 Meta árásargjarna hegðun(10035684) 
846 Meta hættu á ofbeldi(10045955) 
847 Meta hreinlætisvenjur (10037909) 
848 Meta munnhirðuvenjur(10037913) 
849 Meta kynhegðun (10038022) 
850 Meta matar- eða drykkjarvenjur (10002747) 
851 Meta brjóstagjöf (10036755) 
852 Meta brjóstagjöf eftir fæðingu (10039395) 
853 Meta forsendur til brjóstagjafar á meðgöngu (10039526) 
854 Meta reglulegar hreyfingarvenjur (10024251) 
855 Meta venjur umönnunaraðila (10046816) 
856 Meta vímuefnanotkun (10045938) 
857 Meta áfengismisnotkun (10044107) 
858 Meta lyfjamisnotkun (10045929) 
859 Meta tóbaksnotkun (10038606) 
860 Meta heilleika húðar (10033922) 
861 Meta heilleika húðar fyrir aðgerð (10033933) 
862 Meta heilleika húðar fyrir aðgerð (10033933) 
863 Meta heimili fyrir heimaþjónustu (10041038) 
864 Meta hindranir við að fylgja áætlun (10024214) 
865 Meta hjúkrunaráætlun (10031252) 
866 Meta hlutverk (10026142) 
867 Meta hreinlætisástand (10038046) 
868 Meta hreinlætisvenjur (10037909) 
869 Meta hreyfingu(10030527) 
870 Meta hugarstarf (10025883) 
871 Meta ágreining um ákvörðun (10040691) 
872 Meta ákvarðanatöku (10040689) 
873 Meta óráð (10050129) 
874 Meta úrvinnslu upplýsinga (10050117) 
875 Meta húð (10041126) 
876 Meta húð umhverfis stóma (10040538) 
877 Meta hvort fjölskylda er tilbúin fyrir sjálfsmeðferð (10046885) 
878 Meta hvort tilbúinn fyrir sjálfsmeðferð (10046871) 
879 Meta hvort fjölskylda er tilbúin fyrir sjálfsmeðferð (10046885) 
880 Meta hvort tilbúinn til að afhjúpa heilbrigðisástand (10038165) 
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881 Meta hvort tilbúinn til að útskriftast (10035678) 
882 Meta hvort tilbúinn til reykleysis (10038623) 
883 Meta hægðir (10050172) 
884 Meta hættu á byltum (10023520) 
885 Meta hættu á byltum við innlögn (10037435) 
886 Meta hættu á byltum við innlögn (10037435) 
887 Meta hættu á fylgikvillum stóma (10040461) 
888 Meta hættu á hitahækkun (10033905) 
889 Meta hættu á hitalækkun (10002809) 
890 Meta hættu á neikvæðri hitastjórnun (10033914) 
891 Meta hættu á hitahækkun (10033905) 
892 Meta hættu á hitalækkun(10002809) 
893 Meta hættu á ofbeldi (10045955) 
894 Meta hættu á ónógu gegnflæði vefja (10002813) 
895 Meta hættu á sjúkdómi (10041713) 
896 Meta hættu á skaða við flutning (10030723) 
897 Meta hættu á sjúkrahústengdum fylgikvillum (10033895) 
898 Meta hættu á sýkingu eftir skurðaðgerð (10034048) 
899 Meta hættu á truflun á næringarástandi  (10040921) 
900 Meta hættu á vefjaþurrki (10040932) 
901 Meta hættu á þunglyndi eftir fæðingu (10030706) 
902 Meta hættu á öndunarhléum (10036740) 
903 Meta jafnvægi (10037457) 
904 Meta kvíða (10041745) 
905 Meta kyngingu (10050155) 
906 Meta kynhegðun (10038022) 
907 Meta leggi og dren (10034076) 
908 Meta leiserskaða (10044169) 
909 Meta lengd meðgöngu (10037071) 
910 Meta lífeðlisfræðilegt ástand (10030694) 
911 Meta ástand hjarta (10036738) 
912 Meta ástand hjarta með sírita (10002706) 
913 Meta ástand munnhols (10044202) 
914 Meta ástand taugakerfis (10036772) 
915 Meta ástand taugakerfis fyrir aðgerð (10002768) 
916 Meta heyrn (10050140) 
917 Meta sjón (10050138) 
918 Meta verkjastjórnun (10002710) 
919 Meta þekkingu á verkjum (10039104) 
920 Meta ástand þarma (10036475) 
921 Meta hægðaheldni (10030558) 
922 Meta ástand þvagfæra (10036499) 
923 Meta þvagheldni(10030781) 
924 Meta þvagleif með ómun (10030656) 
925 Meta ástand öndunarfæra (10036786) 
926 Meta ástand öndunarfæra með sírita (10002799) 
927 Meta fráhvarf (10035433) 
928 Meta þekkingu á sárgræðslu (10046607) 
929 Meta lífsgæði (10040658) 



____________________________________________________________________________________________________
Rannsókna- og þróunarsetur um ICNP® 2021 22 
   
 

930 Meta líkamshreyfingar(10050223) 
931 Meta fínhreyfingar(10050210) 
932 Meta líkamsímynd (10045891) 
933 Meta lyfjabirgðir (10022912) 
934 Meta lyfjamisnotkun(10045929) 
935 Meta magnleysi (10026086) 
936 Meta matar- og drykkjarvenjur(10002747) 
937 Meta matarbirgðir (10037899) 
938 Meta matarlyst (10038901) 
939 Meta meðan á viðtali (samskiptum) stendur (10030673) 
940 Meta meðferð byggðri á Traditional Therapies (10024320) 
941 Meta meðferðaráætlun (10031268) 
942 Afstemming lyfs (10052167) 
943 Meta meðvitund (10050186) 
944 Meta menningarleg viðhorf (10024233) 
945 Meta merki og einkenni um sýkingu (10044182) 
946 Meta merki og einkenni um sýkingu eftir aðgerð (10034069) 
947 Meta merki um vanlíðan (10037295) 
948 Meta minni (10043775) 
949 Meta munnhirðuvenjur (10037913) 
950 Meta niðurgang (10043656) 
951 Meta notkun getnaðarvarna (10045901) 
952 Meta næmi fyrir sýkingu (10002821) 
953 Meta næringarástand (10030660) 
954 Meta fæðuinntekt(10050091) 
955 Meta hættu á truflun á næringarástandi (10040921) 
956 Meta vökvainntekt(10044176) 
957 Meta næringarþörf (10037875) 
958 Meta ofursársaukanæmi (10038889) 
959 Meta ógleði (10043694) 
960 Meta óráð (10050129) 
961 Meta óskir (10040586) 
962 Meta ótta (10024267) 
963 Meta ótta við að vera öðrum byrði (10026254) 
964 Meta ótta við dauða (10026093) 
965 Meta ótta við að vera öðrum byrði (10026254) 
966 Meta ótta við dauða (10026093) 
967 Meta rafmagnsskaða (10044032) 
968 Meta reglulegar hreyfingarvenjur (10024251) 
969 Meta sálfélagsleg viðbrögð við leiðbeiningum (10007107) 
970 Meta sálfélagsleg viðbrögð við leiðbeiningum um lyf (10007130) 
971 Meta sálfélagsleg viðbrögð við leiðbeiningum um næringu (10007111) 
972 Meta sálfélagsleg viðbrögð við leiðbeiningum um sár (10007124) 
973 Meta sálfélagsleg viðbrögð við leiðbeiningum um verki (10007148) 
974 Meta sálfélagsleg viðbrögð við leiðbeiningum um æfingar, þjálfun (10022688) 
975 Meta sálfélagsleg viðbrögð við leiðbeiningum um hjúkrunaráætlun (10007153) 
976 Meta sálfélagsleg viðbrögð við leiðbeiningum um lyf(10007130) 
977 Meta sálfélagsleg viðbrögð við leiðbeiningum um næringu(10007111) 
978 Meta sálfélagsleg viðbrögð við leiðbeiningum um sár(10007124) 
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979 Meta sálfélagsleg viðbrögð við leiðbeiningum um verki(10007148) 
980 Meta sálfélagsleg viðbrögð við leiðbeiningum um æfingar, þjálfun (10022688) 
981 Meta sálræn viðbrögð við stóma (10040398) 
982 Meta sálræn viðbrögð við verkjum (10038964) 
983 Meta sálrænt ástand (10030734) 
984 Meta fráhvarf (10035433) 
985 Meta geðslag (10038938) 
986 Meta sár (10030799) 
987 Meta drep (10050234) 
988 Meta sykursýkisfótasár (10042802) 
989 Meta hættu á sykursýkisfótasári (10042678) 
990 Meta þrýstingssár (10040847) 
991 Meta hættu á þrýstingssár (10030710) 
992 Meta sárgræðslu (10007218) 
993 Meta sársaukaofskynjun (10038891) 
994 Meta sátt við heilbrigðisástand (10026249) 
995 Meta sjálfsímynd (10027080) 
996 Meta sjálfsumönnun húðar (10030747) 
997 Meta sjálfsumönnun(10021844) 
998 Meta sjálfsvirðingu (10027079) 
999 Meta skaða (10042943) 
1000 Meta efnaskaða (10044021) 
1001 Meta geislaskaða(10044045) 
1002 Meta leiserskaða (10044169) 
1003 Meta rafmangsskaða (10044032) 
1004 Meta skaða við flutning (10044050) 
1005 Meta hættu á skaða við flutning (10030723) 
1006 Meta skaða við flutning (10044050) 
1007 Meta skólaheilsugæslu (10038079) 
1008 Meta slagæðablóðflæði með ómun (10030543) 
1009 Meta sorg (10026103) 
1010 Meta sorphirðuþjónustu (10037997) 
1011 Meta starfsemi tauga- og æðakerfis (10042839) 
1012 Meta stóma (10040529) 
1013 Meta stóma (10040529) 
1014 Meta streitustig(10043809) 
1015 Meta streitustig umönnunaraðila (10024222) 
1016 Meta stöðu ónæmisaðgerða (10035217) 
1017 Meta svefn (10036764) 
1018 Meta svima (10045917) 
1019 Meta talningu skurðáhalda og grisja (10033980) 
1020 Meta tilhneigingu til ráfs (10043781) 
1021 Meta tóbaksnotkun (10038606) 
1022 Meta trú á eigin getu(10024280) 
1023 Meta umhirðu gervitanna (10045108) 
1024 Meta umhverfi (10026064) 
1025 Meta varnarleysi fyrir geislum (10002775) 
1026 Meta umhverfisöryggi (10039751) 
1027 Meta umsjón með sýnum (10034024) 
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1028 Meta umönnunaraðila (10030562) 
1029 Meta venjur umönnunaraðila (10046816) 
1030 Meta þekkingu umönnunaraðila (10033876) 
1031 Meta þekkingu umönnunaraðila á leiðbeiningum (10046918) 
1032 Meta uppgang (10050206) 
1033 Meta úrvinnslu upplýsinga (10050117) 
1034 Meta útlæga starfsemi tauga- og æðakerfis (10042873) 
1035 Meta vanlíðan (10050089) 
1036 Meta varnarleysi fyrir geislum (10002775) 
1037 Meta varnarleysi fyrir smitefni (10044013) 
1038 Meta vatnsbirgðir (10037932) 
1039 Meta verki (10026119) 
1040 Meta ofursársaukanæmi (10038889) 
1041 Meta sársaukaofskynjun (10038891) 
1042 Meta verkjastjórnun (10002710) 
1043 Meta viðbrögð við heilbrigðisástandi (10040636) 
1044 Meta viðbrögð við kennslu (10024279) 
1045 Meta viðhorf (10046800) 
1046 Meta andleg (trúarleg) viðhorf (10024308) 
1047 Meta andleg (trúarleg) viðhorf fjölskyldu (10024312) 
1048 Meta hefðir kringum andlát (10038014) 
1049 Meta menningarleg viðhorf (10024233) 
1050 Meta óskir (10040586) 
1051 Meta sjálfsmynd (10027080) 
1052 Meta sjálfsvirðingu(10027079) 
1053 Meta líkamsímynd (10045891) 
1054 Meta trú á eigin getu (10024280) 
1055 Meta viðhorf umönnunaraðila (10046828) 
1056 Meta væntingar (10026072) 
1057 Meta viðhorf til aðgerðar (10042479) 
1058 Meta viðhorf til lyfjameðferðar (10002687) 
1059 Meta viðhorf til meðferðaráætlunar (10024205) 
1060 Meta viðhorf til næringarástands (10002694) 
1061 Meta viðhorf til sjúkdóms (10024192) 
1062 Meta viðhorf umönnunaraðila (10046828) 
1063 Meta vilja til að læra (10002781) 
1064 Meta virkan liðferil (10040044) 
1065 Meta vímuefnanotkun (10045938) 
1066 Meta væntingar (10026072) 
1067 Meta vökvainntekt (10044176) 
1068 Meta vökvajafnvægi (10037881) 
1069 Meta þarfir (10033368) 
1070 Meta næringarþarfir(10037875) 
1071 Meta þekkingu (10033882) 
1072 Meta þekkingu á byltuvörnum(10039780) 
1073 Meta þekkingu á leiðbeiningum (10046902) 
1074 Meta þekkingu umönnunaraðila á leiðbeiningum (10046918) 
1075 Meta þekkingu á meðferð byggðri á fornum hefðum (10039136) 
1076 Meta þekkingu á meðferðaráætlun(10036481) 
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1077 Meta þekkingu á lyfjameðferð (10039039) 
1078 Meta þekkingu á sárameðferð (10046598) 
1079 Meta þekkingu á sárgræðslu(10046607) 
1080 Meta þekkingu á sjálfstýrðri verkjameðferð (10039060) 
1081 Meta þekkingu á sjúkdómi (10030639) 
1082 Meta þekkingu á krosssmiti (10037984) 
1083 Meta þekkingu fjölskyldu á sjúkdómi (10030591) 
1084 Meta þekkingu á sjúkraþjálfun (10039733) 
1085 Meta þekkingu á umhverfisöryggi (10039767) 
1086 Meta þekkingu á verkjameðferð (10039041) 
1087 Meta þekkingu á verkjum (10039104) 
1088 Meta þekkingu umönnunaraðila(10033876) 
1089 Meta þekkingu umönnunaraðila á leiðbeiningum (10046918) 
1090 Meta þekkingu á byltuvörnum (10039780) 
1091 Meta þekkingu á krosssmiti (10037984) 
1092 Meta þekkingu á leiðbeiningum (10046902) 
1093 Meta þekkingu á lyfjameðferð (10039039) 
1094 Meta þekkingu á meðferðaráætlun (10036481) 
1095 Meta þekkingu á sárameðferð  (10046598) 
1096 Meta þekkingu á sjálfstýrðri verkjameðferð (10039060) 
1097 Meta þekkingu á sjúkdómi (10030639) 
1098 Meta þekkingu á sjúkraþjálfun (10039733) 
1099 Meta þekkingu á Traditional Therapy (10039136) 
1100 Meta þekkingu á umhverfisöryggi (10039767) 
1101 Meta þekkingu á verkjameðferð (10039041) 
1102 Meta þekkingu fjölskyldu á sjúkdómi (10030591) 
1103 Meta þroska  barns (10030570) 
1104 Meta þvag (10050164) 
1105 Meta þvagheldni(10030781) 
1106 Meta þvagleif með ómun (10030656) 
1107 Meta þörf fyrir heilbrigðis- og félagslega umönnun (10030618) 
1108 Meta öryggi (10051490) 
1109 Meta umhverfisöryggi (10039751) 
1110 Meta öryggisráðstafanir (10050544) 
1111 Minnka hávaða (10050384) 
1112 Munnhirða (10032184) 
1113 Soga úr munnholi (10051978) 
1114 Mæla blóðsykur (10041212) 
1115 Mæla blóðþrýsing (10031996) 
1116 Mæla fósturhreyfingar (10043455) 
1117 Mæla hjartsláttartíðni (10036826) 
1118 Mæla hjartsláttartíðni fósturs (10043440) 
1119 Mæla hjartsláttartíðni fósturs (10043440) 
1120 Mæla hæð (10037000) 
1121 Mæla líkamshita (10032006) 
1122 Mæla ummál brjóstkassa (10036819) 
1123 Mæla ummál höfuðs (10035451) 
1124 Mæla úlnliðspúls (10044740) 
1125 Mæla vökvainntekt(10039245) 



____________________________________________________________________________________________________
Rannsókna- og þróunarsetur um ICNP® 2021 26 
   
 

1126 Mæla vökvaútskilnað (10039250) 
1127 Mæla öndun (10046338) 
1128 Neðanþvottur (10045154) 
1129 Nota útgönguviðvörun til að fylgjast með (10023944) 
1130 Notkun getnaðarvarna (10005103) 
1131 Rafvending (10036124) 
1132 Rannsókn (til greiningar) (10031140) 
1133 Fræða fjölskyldu um rannsókn (til greiningar) (10036874) 
1134 Ráðfæra sig um verkjameðferð (10024331) 
1135 Ráðfæra sig við heilbrigðisstarfsmann (10005029) 
1136 Ráðfæra sig við heilbrigðisstarfsmann um aukaverkanir lyfs (10043233) 
1137 Ráðfæra sig við heimaþjónustu (10021816) 
1138 Ráðfæra sig við lyfjafræðing um samheitalyf (10043159) 
1139 Ráðgjöf um kynhegðun (10050661) 
1140 Ráðgjöf um lyfjamisnotkun (10031043) 
1141 Ráðgjöf um ótta (10026208) 
1142 Ráðgjöf um sálarangist (10026231) 
1143 Ráðgjöf um tóbaksnotkun (10031058) 
1144 Ráðgjöf um von (10026212) 
1145 Ráðleggja um atvinnu(10030440) 
1146 Ráðleggja um húsnæði (10030455) 
1147 Samfellt eftirlit (10005093) 
1148 Samhæfa fjölskyldufund (10040984) 
1149 Samhæfa hjúkrunaráætlun (10031027) 
1150 Samhæfingarfundur (10046081) 
1151 Samhæfa fjölskyldufund (10040984) 
1152 Samvinna um að hefja hjúkrunarstýrða verkjastillingu (10039812) 
1153 Samvinna um að hefja sjálfstýrða verkjastillingu (10004561) 
1154 Samvinna um elektrólýtameðferð (10030930) 
1155 Samvinna um mataræðisáætlun (10026190) 
1156 Samvinna um verkjameðferðaráætlun (10039831) 
1157 Samvinna um vökvameðferð (10030948) 
1158 Samvinna við félagsráðgjafa (10023577) 
1159 Samvinna við fjölskyldu (10035887) 
1160 Samvinna við fræðsluþjónustu (10038274) 
1161 Samvinna við heilbrigðisstarfsmann (10052179) 
1162 Samvinna við heilbrigðisstarfsmann um afstemmingu lyfja (10043562) 
1163 Samvinna við heilbrigðisstarfsmann um útvegun lyfja (10043116) 
1164 Samvinna við lyfjafræðing um útvegun lyfja (10043090) 
1165 Samvinna við heilbrigsðisstarfsmann um áætlun um lyf (10042970) 
1166 Samvinna við heilbrigðisstarfsmann um afstemmingu lyfja (10043562) 
1167 Samvinna við heilbrigðisstarfsmann um útvegun lyfja (10043116) 
1168 Samvinna við konu um brjóstagjafaáætlun (10039574) 
1169 Samvinna við lyfjafræðing (10023554) 
1170 Samvinna við lyfjafræðing um útvegun lyfja (10043090) 
1171 Samvinna við lækni (10023565) 
1172 Samvinna við lögfræðiþjónustu (10030953) 
1173 Samvinna við næringarfræðing (10040435) 
1174 Samvinna við sjúkling (10035873) 
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1175 Samvinna við sjúkraþjálfara (10050378) 
1176 Samvinna við trúaarsöfnuð (10038261) 
1177 Samvinna við umönnunaraðila um umsýslu lyfja (10043163) 
1178 Samvinna við verkjasérfræðing (10039601) 
1179 Samvinna við þverfaglegt teymi um sárameðferð (10043995) 
1180 Samvinna við þverfræðilegt teymi (10039416) 
1181 Sálræn meðferð (10034237) 
1182 Auðvelda sátt við að eldast (10036304) 
1183 Auðvelda sorg (10035958) 
1184 Byggja upp traust (10024396) 
1185 Fræða um eðlileg sálræn viðbrögð (10051028) 
1186 Fræða um magnleysi (10050996) 
1187 Fræða um skert hugarstarf (10051000) 
1188 Fræða fjölskyldu um skert hugarstarf (10051059) 
1189 Fræða fjölskyldu um óráð (10026518) 
1190 Gera að þátttakanda í ákvarðanatöku (10026323) 
1191 Greina viðhorf til sársauka (10009654) 
1192 Greina viðhorf til umönnunar (10009649) 
1193 Greina væntingar til heimaþjónustu (10034151) 
1194 Hafa eftirlit með hvort aðlögunarleiðum fjölskyldu sé ábótavant  (10032068) 
1195 Hafa eftirlit með rugli (10045424) 
1196 Kenna aðlögunarleiðir (10023717) 
1197 Kenna aðlögunarleiðir vegna skynskerðingar (10024641) 
1198 Meðhöndla neikvæð viðbrögð við aðstæðum (10031867) 
1199 Meðhöndla neikvæðar tilfinningar (10031851) 
1200 Meðhöndla kvíða(10031711) 
1201 Meðhöndla magnleysi(10046289) 
1202 Meðhöndla þunglyndi eftir fæðingu (10031769) 
1203 Meðhöndla óráð (10035989) 
1204 Meðhöndla skert aðlögunarferli (10031846) 
1205 Meta aðlögunarleiðir (10002723) 
1206 Meta aðlögunarleiðir fjölsyldu (10026600) 
1207 Meta afneitun (10024246) 
1208 Meta sátt við heilbrigðisástand (10026249) 
1209 Meta andleg (trúarleg) viðhorf  (10024308) 
1210 Meta andleg (trúarleg) viðhorf fjölskyldu (10024312) 
1211 Meta dapurleika (10038940) 
1212 Meta depurð (10026055) 
1213 Meta hættu á þunglyndi eftir fæðingu (10030706) 
1214 Meta hugarstarf (10025883) 
1215 Meta ágreining um ákvörðun (10040691) 
1216 Meta ákvarðanatöku(10040689) 
1217 Meta óráð (10050129) 
1218 Meta úrvinnslu upplýsinga (10050117) 
1219 Meta kvíða (10041745) 
1220 Meta magnleysi (10026086) 
1221 Meta minni (10043775) 
1222 Meta ótta (10024267) 
1223 Meta ótta við að vera öðrum byrði (10026254) 
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1224 Meta ótta við dauða (10026093) 
1225 Meta sálfélagsleg viðbrögð við leiðbeiningum (10007107) 
1226 Meta sálfélagsleg viðbrögð við leiðbeiningum um lyf (10007130) 
1227 Meta sálfélagsleg viðbrögð við leiðbeiningum um næringu (10007111) 
1228 Meta sálfélagsleg viðbrögð við leiðbeiningum um sár (10007124) 
1229 Meta sálfélagsleg viðbrögð við leiðbeiningum um verki (10007148) 
1230 Meta sálfélagsleg viðbrögð við leiðbeiningum um æfingar, þjálfun (10022688) 
1231 Meta sálfélagsleg viðbrögð við leiðbeiningum um hjúkrunaráætlun (10007153) 
1232 Meta sálræn viðbrögð við stóma (10040398) 
1233 Meta sálræn viðbrögð við verkjum (10038964) 
1234 Meta sorg (10026103) 
1235 Meta viðbrögð við kennslu (10024279) 
1236 Meta viðhorf (10046800) 
1237 Meta hefðir kringum andlát (10038014) 
1238 Meta menningarleg viðhorf (10024233) 
1239 Meta óskir (10040586) 
1240 Meta sjálfsímynd (10027080) 
1241 Meta líkamsímynd (10045891) 
1242 Meta sjálfsvirðingu (10027079) 
1243 Meta trú á eigin getu (10024280) 
1244 Meta viðhorf umönnunaraðila (10046828) 
1245 Meta væntingar (10026072) 
1246 Meta viðhorf til aðgerðar (10042479) 
1247 Meta viðhorf til heilbrigðisástand (10040636) 
1248 Meta viðhorf til lyfjameðferðar(10002687) 
1249 Meta viðhorf til meðferðaráætlun(10024205) 
1250 Meta viðhorf til næringarástands (10002694) 
1251 Meta viðhorf til sjúkdóms (10024192) 
1252 Ráðgjöf um glæðingu vonar (10026212) 
1253 Ráðgjöf um ótta (10026208) 
1254 Ráðgjöf um sálarangist (10026231) 
1255 Skima fyrir depurð (10045022) 
1256 Stuðla að árangursríkum aðlögunarleiðum (10035936) 
1257 Stuðla að sátt við heilbrigðisástand  (10037783) 
1258 Stuðla að sjálfsvirðingu(10024455) 
1259 Stuðla að sjálfsvitund (10036097) 
1260 Stuðla að trúa á eigin getu (10035962) 
1261 Stuðla að von (10024440) 
1262 Styðja aðlögunarferli fjölskyldu (10032859) 
1263 Styðja ákvörðunarferli fjölskyldu (10026462) 
1264 Styðja sorgarferli (10026489) 
1265 Styðja sorgarferli fjölskyldu (10026470) 
1266 Styðja við ferli ákvarðanatöku (10024589) 
1267 Styðja viðhorf (10026458) 
1268 Styrkja einkennandi þætti persónu (10026443) 
1269 Styrkja trú á eigin getu (10022537) 
1270 Styðja jákvæða líkamsímynd (10044531) 
1271 Vernda menningarleg viðhorf (10026368) 
1272 Vernda trúarleg viðhorf (10026381) 
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1273 Sárameðferð (10033254) 
1274 Sárameðferð (10033347) 
1275 Meðferð áverkasárs (10033208) 
1276 Meta drep (10050234) 
1277 Meðhöndla fleiður (10050345) 
1278 Meðferð illkynja sárs (10031690) 
1279 Meðferð lokaðs sárs (10046034) 
1280 Meðferð opins sárs (10046412) 
1281 Meðferð skurðsárs (10032863) 
1282 Flokka skurðsár (10004073) 
1283 Meta sár (10030799) 
1284 Meta sykursýkisfótasár (10042802) 
1285 Meta hættu á sykursýkisfótasár (10042678) 
1286 Meta drep (10050234) 
1287 Meta þrýstingssár (10040847) 
1288 Meta hættu á þrýstingssári (10030710) 
1289 Sauma sár (10032871) 
1290 Sárameðferð (10033254) 
1291 Meðferð sykursýkissárs (10031117) 
1292 Meta sykursýkisfótasár (10042802) 
1293 Meta hættu á sykursýkisfótasár (10042678) 
1294 Meðferð þrýstingssárs (10032420) 
1295 Meta þrýstingssár (10040847) 
1296 Meta hættu á þrýstingssári (10030710) 
1297 Sáraumbúðaskipti (10045131) 
1298 Setja blæðingarstöðvandi efni á eða í (10016217) 
1299 Setja reykleysisdag (10038827) 
1300 Setja upp nál (10034200) 
1301 Sjá um áætlun fyrir búnað vegna þvagláta (10042530) 
1302 Sjá um flutning(10011694) 
1303 Útvega flutning á búnaði, áhaldi, tæki (10030493) 
1304 Sjá um lyf (10011641) 
1305 Ávísa lyfjum (10015523) 
1306 Gefa lyf (10025444) 
1307 Gefa innúðalyf(10046579) 
1308 Gefa lyf eftir túlkun á niðurstöðum slagæðablóðgasa (10001794) 
1309 Gefa lyf í endaþarm (10050537) 
1310 Gefa lyf í húð (10045815) 
1311 Gefa lyf í leggöng (10045858) 
1312 Gefa lyf í vöðva (10045827) 
1313 Gefa lyf í æð (10045836) 
1314 Gefa lyf og lausn (10001804) 
1315 Gefa lyf undir húð (10045843) 
1316 Meðhöndla lyf (10040708) 
1317 Sjá um sýni (10011687) 
1318 Sýnataka (10004588) 
1319 Taka bláæðablóðsýni (10044633) 
1320 Taka háræðablóðsýni (10046068) 
1321 Taka slagæðablóðsýni (10046052) 
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1322 Sjá um vökvameðferð (10042096) 
1323 Sjá um þjálfunaráætlun (10023890) 
1324 Sjálfstýrð verkjalyfjagjöf (10032227) 
1325 Skima fyrir depurð (10045022) 
1326 Skima fyrir lyfjamisnotkun (10046496) 
1327 Skima fyrir misnotkun áfengis (10045476) 
1328 Skima fyrir misnotkun/misbeitingu (10017571) 
1329 Skima fyrir tóbaksnotkun (10038836) 
1330 Skima fyrir vímuefnum (10017592) 
1331 Skima fyrir lyfjamisnotkun (10046496) 
1332 Skima fyrir misnotkun áfengis (10045476) 
1333 Skima fyrir tóbaksnotkun (10038836) 
1334 Skima heyrn (10032703) 
1335 Skima nýbura við útskrift (10035199) 
1336 Skima sjón (10032735) 
1337 Skima sjúkling (10032726) 
1338 Skima þroska barns (10032695) 
1339 Skima þroska nýbura (10032719) 
1340 Skipta um bleyju (10050332) 
1341 Skoða brjóst (10051253) 
1342 Skoða kvið (10051248) 
1343 Hlusta kvið (10050585) 
1344 Skola ristilrauf (stoma) (10040474) 
1345 Skola þvagstóma (10045290) 
1346 Soga úr barkaröri (10051966) 
1347 Soga úr loftvegum (10044890) 
1348 Spúla eyrnamerg (10031332) 
1349 Staðfesta að leiðréttingarbúnaður sé til staðar (10046669) 
1350 Staðfesta andlát (10033296) 
1351 Staðfesta auðkenni sjúkling fyrir aðgerð (10020758) 
1352 Staðfesta ofnæmi (10020736) 
1353 Staðfesta samþykki fyrir aðgerð (10020743) 
1354 Staðfesta skurðsvæði sem skera á og hvora hlið (10020770) 
1355 Stjórnun umhverfisöryggis (10042507) 
1356 Stuðla að  notkun minnishjálpartækis (10024472) 
1357 Stuðla að andlegum (trúarlegum) stuðningi (10038300) 
1358 Stuðla að árangursríku uppeldi (10032496) 
1359 Stuðla að árangursríkum aðlögunarleiðum (10035936) 
1360 Stuðla að árangursríkum hægðaútskilnaði (10036717) 
1361 Stuðla að árangursríkum samskiptum fjölskyldu (10036066) 
1362 Stuðla að árangursríkum þvagútskilnaði (10036729) 
1363 Stuðla að brjóstagjöf án annarar fæðu (10039437) 
1364 Stuðla að dægrastyttingu (10036045) 
1365 Stuðla að félagslegum stuðningi (10024464) 
1366 Stuðla að fjölskyldustuðningi (10036078) 
1367 Stuðla að fræðslu um brjóstagjöf í samfélaginu (10039519) 
1368 Stuðla að fullnægjandi fjölskyldulífi (10036084) 
1369 Stuðla að árangursríkum samskiptum fjölskyldu (10036066) 
1370 Stuðla að fylgni við meðferðaráætlun (10032449) 
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1371 Stuðla að því að ráðleggingum um lyfjagjöf sé fylgt (10038051) 

1372 
Stuðla að því að ráðleggingum um lyfjagjöf sé fylgt með því að nota lyfjabox  
(10021703) 

1373 Stuðla að því að ráðleggingum um þjálfun sé fylgt (10041628) 
1374 Stuðla að getu til að flytja sig sjálfur (10041157) 
1375 Stuðla að getu til að hafa félagsleg samskipti  (10050898) 
1376 Stuðla að heilbrigðismiðaðri hegðun  (10032465) 
1377 Stuðla að hlutverki umönnunaraðila (10036218) 
1378 Stuðla að hreinlæti (10032477) 
1379 Stuðla að munnhirðu (10032483) 
1380 Stuðla að hreyfingu (10040834) 
1381 Stuðla að húð-við-húð meðferð (10035361) 
1382 Stuðla að hvíldarvenjum (10050912) 
1383 Stuðla að hægðavenjum(10037689) 
1384 Stuðla að jákvæðri hitastjórnun (10015817) 
1385 Stuðla að jákvæðu næringarástandi (10050920) 
1386 Stuðla að jákværi næringarinntekt (10051875) 
1387 Stuðla að jákvæðu sambandi (10035759) 
1388 Stuðla að jákvæðu sálrænu ástandi (10032505) 
1389 Stuðla að jákværi næringarinntekt (10051875) 
1390 Stuðla að líkamlegri hreyfingu(10037379) 
1391 Auka við hreyfigetu (10036452) 
1392 Stuðla að markasetningu(10026334) 
1393 Stuðla að munnhirðu (10032483) 
1394 Stuðla að notkun á vörn fyrir mjöðm (10041594) 
1395 Stuðla að notkun gleraugna(10037643) 
1396 Stuðla að notkun stigvaxandi vöðvaslökunar (10040564) 
1397 Stuðla að reykleysi(10050954) 
1398 Stuðla að sátt við heilbrigðisástand (10037783) 
1399 Stuðla að sjálfstjórnun einkenna (10038469) 
1400 Stuðla að sjálfsvirðingu(10024455) 
1401 Stuðla að sjálfsvitund(10036097) 
1402 Stuðla að svefni (10050949) 
1403 Stuðla að tengslum umönnunaraðila og barns (10035342) 
1404 Stuðla að trú á eigin getu (10035962) 
1405 Stuðla að virknimeðferð (10050908) 
1406 Stuðla að vitsmunalegu námi (10051852) 
1407 Stuðla að von (10024440) 
1408 Stuðla að þroska barns(10032454) 
1409 Stuðla að þroska ungbarns(10035374) 
1410 Stuðla að þungun (10025221) 
1411 Stuðla að þvagvenjum(10037691) 
1412 Stuðla að því að athafni sig sjálfur á salerni (10050321) 
1413 Stuðla að því að baði sig sjálfur (10050366) 
1414 Stuðla að því að ráðleggingum um lyfjagjöf sé fylgt (10038051) 
1415 Stuðla að því að ráðleggingum um lyfjagjöf sé fylgt með því að nota lyfjabox  (10021703) 
1416 Stuðla að því að ráðleggingum um þjálfun sé fylgt  (10041628) 
1417 Styðja aldraðan sem er þolandi misnotkunar/misbeitingar (10051997) 
1418 Styðja barn sem er þolandi misnotkunar/misbeitingar (10051984) 
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1419 Styðja fjölskyldu (10032844) 
1420 Styðja aðlögunarferli fjölskyldu (10032859) 
1421 Styðja fjölskyldu við ferli ákvarðanatöku (10026462) 
1422 Styðja getu til að sjá um meðferð (10032800) 
1423 Styðja jákvæða líkamsímynd (10044531) 
1424 Styðja notkun meðferðar sem byggir á fornri hefð (10026491) 
1425 Styðja sálrænt ástand  (10019161) 
1426 Styðja sorgarferli (10026489) 
1427 Styðja sorgarferli fjölskyldu (10026470) 
1428 Styðja sorgarferli fjölskyldu (10026470) 
1429 Styðja umönnunaraðila meðan á salernisþjálfun stendur (10032828) 
1430 Styðja umönnunaraðila meðan vanið er af eða úr (10032837) 
1431 Styðja við andlegar (trúarlegar) siðvenjur  (10024591) 
1432 Styðja við brjóstagjöf (10032816) 
1433 Tala fyrir brjóstagjöf (10039542) 
1434 Styðja við ferli ákvarðanatöku (10024589) 
1435 Styðja fjölskyldu við ferli ákvarðanatöku (10026462) 
1436 Styðja við hægðaheldni(10044701) 
1437 Styðja við mannlega reisn við andlát (10041254) 
1438 Styðja við umönnunaraðila (10024570) 
1439 Styðja umönnunaraðila meðan á salernisþjálfun stendur (10032828) 
1440 Styðja umönnunaraðila meðan vanið er af eða úr (10032837) 
1441 Styðja viðhorf (10026458) 
1442 Styðja við jákvæða líkamsímynd (10044531) 
1443 Styrkja einkennandi þætti persónu (10026443) 
1444 Styrkja trú á eigin getu (10022537) 
1445 Styðja þolanda ofbeldis í nánu sambandi (10052007) 
1446 Styðja þolanda sifjaspells (10052011) 
1447 Styðja þvagheldni (10044698) 
1448 Styrkja atferlisáætlun (10039002) 
1449 Styrkja árangur (10026427) 
1450 Styrkja fylgni við ráðleggingar  (10024562) 
1451 Styrkja getu (10026436) 
1452 Styrkja samskipti (10050309) 
1453 Styrkja hvatvísistjórnun (10036107) 
1454 Styrkja jákvætt atferli (10036176) 
1455 Styrkja samskipti (10050309) 
1456 Styrkja sjúkraþjálfunaráætlun (10036701) 
1457 Styrkja vöðva- og liðæfingar (10036512) 
1458 Sýna byltuvarnir (10040248) 
1459 Sýna lyfjaumsýslu (10024354) 
1460 Sýna slökunartækni (10024365) 
1461 Sýna spraututækni undir húð (10021695) 
1462 Taka strok úr leghálsi (10030969) 
1463 Talsmaður sjúklings (10001938) 
1464 Telja skurðáhöld og grisjur (10034506) 
1465 Telja skurðáhöld og grisjur meðan á skurðaðgerð stendur (10033951) 
1466 Telja skurðáhöld og grisjur meðan á skurðaðgerð stendur Operation (10033951) 
1467 Tempra þrek eða úthald (10035991) 
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1468 Tilkynna að ígræddur hjartabúnaður sé til staðar (10046653) 
1469 Tilkynna ástand til fjölskyldumeðlima (10016825) 
1470 Tilkynna ástand til þverfaglegs teymis (10042645) 
1471 Tilkynna ígræddan hlut (10016802) 
1472 Tilkynna niðurstöðu slagæðablóðgasamælingar (10016785) 
1473 Tilkynna rannsóknarniðurstöðu (10016839) 
1474 Tryggja samfellda þjónustu (10006966) 
1475 Túlka niðurstöður slagæðablóðgasa (10010503) 
1476 Umhirða barkaraufar (10033161) 
1477 Umhirða barkaraufar (10033161) 
1478 Umhirða drenrörs (10046113) 
1479 Umhirða gervitanna (10045098) 
1480 Umhirða ífarandi búnaðar (10031592) 
1481 Umhirða nýrastóma (10032150) 
1482 Umhirða nýrastóma (10032150) 
1483 Umhirða ristilraufar (colostomiu) (10046075) 
1484 Umhirða ristilraufar (stóma) (10046075) 
1485 Umhirða stóma (10032788) 
1486 Umhirða þarmaslöngu (10044679) 
1487 Umhirða magaslöngu (10046145) 
1488 Umhirða þvagleggs (10033277) 
1489 Hætta með þvaglegg (10036680) 
1490 Umhirða þvagstóma (10045274) 
1491 Umhirða þvagstóma (10045274) 
1492 Umhirðamagaslöngu (10046145) 
1493 Umönnun eftir umskurð (10035181) 
1494 Umönnun ungbarns (10037102) 
1495 Nýburaörvun (10051627) 
1496 Pelagjöf (10035168) 
1497 Undirbúa barn fyrir systkinahlutverk (10045495) 
1498 Undirbúa fjölskyldu fyrir fæðingu barns (10051796)  
1499 Undirbúa sjúkling fyrir aðgerð (10051806) 
1500 Undirbúa sjúkling fyrir æfingar (10051783) 
1501 Ungbarnanudd (10031983) 
1502 Útskriftaráætlun (10006016) 
1503 Útskriftaráætlun af umönnunaraðila fjölskyldu (10006028) 
1504 Útskriftaráætlun af umönnunaraðila fjölskyldu (10006028) 
1505 Útskýra réttindi sjúklingsRight (10007391) 
1506 Útvega ferðaþjónustu (10024171) 
1507 Útvega mat (10041161) 
1508 Útvega nægar vatnsbirgðir (10038509) 
1509 Útvega samhæfða hjúkrunarþjónustu (10046465) 
1510 Varnir gegn ofbeldi (10024953) 
1511 Veita andlegan (trúarlegan) stuðning (10027067) 
1512 Veita andlegan stuðning (10027051) 
1513 Veita félagslega stuðning (10027046) 
1514 Veita fjölskyldu forvarnarleiðsögn (10026375) 
1515 Veita heilsueflandi þjónustu (10032522) 
1516 Veita heilsueflingarþjónustu fyrir þroska barns (10032533) 
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1517 Veita heilsueflingarþjónustu fyrir þroska barns (10032533) 
1518 Veita líkn(10050247) 
1519 Veita næði fyrir andlegt (trúarlegt) atferli (10024504) 
1520 Veita næði/einrúm (10026399) 
1521 Veita næði fyrir andlegt (trúarlegt) atferli (10024504) 
1522 Veita stuðning til sjálfsmeðferðar (10046960) 
1523 Veita umönnunaraðila stuðning til sjálfsmeðferðar (10046973) 
1524 Veita umönnunaraðila stuðning til sjálfsmeðferðar (10046973) 
1525 Vernda menningarleg viðhorf (10026368) 
1526 Vernda réttindi sjúklings (10015919) 
1527 Vernda sjúkling fyrir aðgerð (10015886) 
1528 Vernda sjúkling meðan á skurðaðgerð á taugakerfi stendur (10015893) 
1529 Vernda sjúkraskrá og það sem tilheyrir sjúklingi (10015903) 
1530 Vernda trúarleg viðhorf (10026381) 
1531 Viðhalda einangrun (10037398) 
1532 Viðhalda heilleika húðar (10035293) 
1533 Viðhalda loftskiptum (10036646) 
1534 Viðhalda loftskiptum með öndunarvél (10046258)  
1535 Viðhalda loftskiptum með öndunarvél (10046258) 
1536 Viðhalda opnum loftvegi (10037351) 
1537 Viðhalda reisn og einkalífi (10011527) 
1538 Viðhalda vökvagjöf í æð (10036583) 
1539 Viðhalda æðaaðgengi (10036577) 
1540 Viðhalda öndunarvegi (10031674) 
1541 Vigta sjúkling (10033323) 
1542 Vinna með fjölskyldu að útvegun lyfja(10043100) 
1543 Vísa a fjölskyldumeðferð (10024536) 
1544 Vísa á bráðaþjónustu (10032579) 
1545 Vísa á brjóstagjafanámskeið á meðgöngu (10039485) 
1546 Vísa á fjármálaþjónustu (10038257) 
1547 Vísa á fræðsluþjónustu (10038242) 
1548 Vísa á heimaþjónustu (10038371) 
1549 Vísa á heimsendingarþjónustu á mat (10046483) 
1550 Vísa á hjálpartækjaþjónustu (10044554) 
1551 Vísa á húsnæðismiðlun (10032598) 
1552 Vísa á meðferð í stuðningshópi (10024558) 
1553 Vísa til brjóstagjafastuðningshóps (10039492) 
1554 Vísa á samfélagsþjónustu (10038385) 
1555 Vísa á sjálfshjálparsamtök (10038787) 
1556 Vísa á sjálfshjálparsamtök (10038787) 
1557 Vísa á trúarlega þjónustu (10024543) 
1558 Vísa á útfararþjónustu (10026174) 
1559 Vísa á þjónustu um fjölskylduáætlun (10032580) 
1560 Vísa í iðjuþjálfun (10026415) 
1561 Vísa í lögfræðiþjónustu (10026404) 
1562 Vísa í sjúkraþjálfun (10024019) 
1563 Vísa í öndunarþjálfun (10051913) 
1564 Vísa til brjóstagjafastuðningshóps (10039492) 
1565 Vísa til félagsráðgjafa (10043128) 
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1566 Vísa til fótaaðgerðarfræðings (10042792) 
1567 Vísa til heilbrigðisstarfsmanns (10032567) 
1568 Vísa í iðjuþjálfun (10026415) 
1569 Vísa í sjúkraþjálfun (10024019) 
1570 Vísa í öndunarþjálfun (10051913) 
1571 Vísa til félagsráðgjafa (10043128) 
1572 Vísa til fótaaðgerðarfræðings (10042792) 
1573 Vísa til næringarfræðings (10046788) 
1574 Vísa til stómahjúkrunarfræðings (10040419) 
1575 Vísa til næringarfræðings (10046788) 
1576 Vísa til sjálfmeðferðarþjónstu (10046939) 
1577 Vísa til stómahjúkrunarfræðings (10040419) 
1578 Vísa til þjónustu talmeinafræðings (10044577) 
1579 Vörtumeðferð (10033249) 
1580 Yfirfara auðkenni sjúklings (10030911) 
1581 Yfirfara innöndunartækni (10030907) 
1582 Yfirfara öryggisbúnað (10030924) 
1583 Þrýstingssárameðferð (10032420) 
1584 Þvagleggsísetning (10030884) 


