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Lífeðlisfræðilegir þættir 
Öndunarfæri    
 Starfsemi öndunarfæra  

 Skert starfsemi öndunarfærakerfis Starfsemi öndunarfæra eðlileg 

 Hætta á truflaðri starfsemi öndunarfæra Öndunarfærakerfi eðlilegt 
   

 Hósti Engin merki um hósta 

 Hvíldarmæði   

 Mæði Engin merki um mæði 

 Oföndun   

 Ófullnægjandi hreinsun öndunarvega Viðunandi hreinsun öndunarvegar 

 Ófullnægjandi öndun Viðunandi öndun 

 Trufluð loftskipti Loftskipti eðlileg 

 Trufluð viðbrögð við að venja úr öndunarvél Góð svörun við lokum öndunarvélameðferðar 

 Öndunarhlé   

 Hætta á öndunarhléi   

 Önghljóð   

   
Hjarta og blóðrás   
 Starfsemi hjarta og blóðrásar  

 Skert starfsemi blóðrásarkerfis Starfsemi blóðrásarkerfis eðlileg 

 Skert starfsemi úttauga- og æðakerfis Starfsemi úttauga- og æðakerfis eðlileg 

 
Hætta á truflaðri starfsemi úttauga- og 
æðakerfis   

 Truflun á hjarta og æðakerfi Hjarta- og æðakerfi eðlilegt 

 Hætta á truflaðri starfsemi hjarta Starfsemi hjarta eðlileg 
   

 Blóðmagnsgnótt   

 Blóðmagnsskortur   

 Blóðnasir   

 Breyting á blóðþrýstingi Blóðþrýstingur innan viðmiðunarmarka 

 Gyllinæð   

 Hraðtaktur   

 Hægsláttur   

 Hætta á hægslætti Hjartsláttartíðni eðlileg 

 Hætta á blóðreki   

 Hætta á djúpbláæðasega Engin merki um djúpbláæðasega 

 Lekabjúgur   

 Minnkað útfall hjarta Útfall hjarta eðlilegt 

 Óeðlileg lífsmörk   

 Ónógt gegnflæði til vefja Vefjaflæði eðlilegt 

 Hætta á ónógu flæði til vefja   

 Sogæðabjúgur   

 Truflað flæði til útlægra vefja Starfsemi útæðakerfis eðlileg 

 Útlægur bjúgur Engin merki um útlimabjúg 

 Vefjaþurrkur   
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 Hætta á vefjaþurrki   

   
Næring og vökvajafnvægi   

 Fæðuinntekt meiri en líkamsþörf   

 Hætta á fæðuinntekt meiri en líkamsþörf   

 Fæðuinntekt minni en líkamsþörf   

 Hætta á fæðuinntekt minni en líkamsþörf   
   

 Hætta á næringaravandamáli Samsetning næringar í samræmi við þarfir 

 Kyngingarörðugleikar Getur kyngt 

 Lystarleysi Eðlileg matarlyst 

 Næringarinntekt meiri en líkamsþörf   

 Hætta á meiri næringu en líkamsþörf   

 Næringarinntekt minni en líkamsþörf   

 Ófullnægjandi næringarástand Næringarástand betra 

 Skert næringarinntekt Samsetning næringar í samræmi við þarfir 

 Hætta á næringarskorti Vel nærður 

 Uppköst Engin merki um uppköst 

 Hætta á uppköstum   

 Megn uppköst   
   

 Lítil svörun við sondugjöf Góð svörun við næringargjöf gegnum sondu 

  Þolir fæði 

 Vökvajafnvægi  

 

Vö 
kvaójafnvægi   

 Aukin vökvainntekt   

 Hætta á vökvasöfnun   

 Ónóg vökvainntekt Vökvaþörf fullnægt 

 Hætta á vökvaskorti   

   

 Líkamsþyngd   
 Líkamsþyngdarvandamál Líkamsþyngd eðlileg 

 Megurð   

 Undir kjörþyngd   

 Hætta á að verða undir kjörþyngd   

 Yfir kjörþyngd   

   

 Brjóstagjöf  
 Bjóstagjöf án annarrar fæðu   

 Erfiðleikar við brjóstagjöf Brjóstagjöf eðlileg 

 Fæðuvenjum ungbarns ábótavant Fæðuinntaka ungbarns eðlileg 

 Ónóg mjólkurmyndun   

 Röskun á brjóstagjöf   
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Útskilnaður   
 Starfsemi þvag- og kynfæra  

 Skert starfsemi þvagfærakerfis Starfsemi þvagfærakerfis eðlileg 

 Hætta á skertri starfsemi þvagfærakerfis Þvag- og kynfæri eðlileg 

 Skert starfsemi nýra Starfsemi nýra eðlileg 

   

 Þvagútskilnaður  
 Aukin tíðni þvagláta   

 Óeðlileg þvaglát Þvaglát eðlileg 

 Prótein í þvagi   

 Þvagteppa   

   

 Þvagleki  
 Þvagleki Heldur þvagi 

 Álagsþvagleki   

 Bráðaþvagleki   

 Hætta á bráðaþvagleka   

 Starfrænn þvagleki   

 Stöðugur þvagleki   

 Yfirflæðisþvagleki   

 Þvagleki - ósjálfrátt viðbragð   

   

 Starfsemi meltingarfæra  

 

Skert starfsemi 
meltingarvegar                              Starfsemi meltingarvegar eðlileg 

 Hætta á truflaðri starfsemi meltingarvegar Meltingarvegur eðlilegur 

 Meltingartruflun Engin merki um meltingartruflanir 

   

 Hægðaútskilnaður  
 Óeðlileg hægðalosun   

 Hægðatregða Hægðir eðlilegar 

 Hætta á hægðatregðu Hefur hægðir 

 Hægðaleki Heldur hægðum 

 Niðurgangur Engin merki um niðurgang 

 Hætta á niðurgangi   

   

 Hætta á fylgikvillum stóma Engin merki um fylgikvilla stóma 

   
Húð/vefir   

 Bláæðasár   

 Brunasár   

 Fleiður   

 Illkynja sár   

 Sár Sár grær vel 
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 Skurðsár Sárdren tekið 

 Slagæðasár Engin merki um slagæðasár 

 Sprungin vör   

 Sykursýkissár Þekking á sárameðferð 

 Hætta á sykursýkisfótasári   

 Veiklaður heilleiki vefja Heilleiki húðar betri 

 Veikluð húð Húð heil 

 Hætta á veiklun húðar   

 Þrýstingssár Engin merki um þrýstingssár 

 Hætta á þrýstingssári   

 Þurr húð   

  Flæði til sárs eðlilegt 

   
Taugakerfi og -viðbrögð   
 Starfsemi taugakerfis  

 Skert starfsemi taugakerfis Starfsemi taugakerfis eðlileg 

 Hætta á truflaðri starfsemi taugakerfis   

 Skert starfsemi úttauga- og æðakerfis Starfsemi úttauga- og æðakerfis eðlileg 

 
Hætta á truflaðri starfsemi úttauga- og 
æðakerfis   

  Taugakerfi eðlilegt 

 Einkenni frá taugakerfi  
 Flog Engin merki um flog 

 Skjálfti   
 Óráð  
 Hætta á óráði  

 Gaumstol Minna gaumstol 

 Verkstol   

 Hækkaður innankúpuþrýstingur   

 Minna aðlögunarrými innan höfuðkúpu Aðlögunarrými innan höfuðkúpu eðlilegt 

   

 Ósamvirk viðbrögð/atferli ungbarns Samvirkni í atferli/viðbrögðum ungbarns 

 
Hætta á ósamvirkum viðbrögðum/atferli 
ungbarns   

 Skaðleg ósjálfráð taugaviðbrögð (dysreflexia)   

 
Hætta á skaðlegum ósjálfráðum 
taugaviðbrögðum   

   

 Fíkn  
 Áfengisfíkn   

 Fráhvarfseinkenni Hefur stjórn á fráhvarfseinkennum 

 Lyfjafíkn   

   

 Svefn  
 Svefnhöfgi   
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 Svefntruflun Svefn viðunandi 

 Hætta á svefntruflun   

 Svefnþurrð   

 Martraðir   

   
Líkamsstjórnun   
 Innkirtlakerfi  

 Skert starfsemi innkirtlakerfis Starfsemi innkirtlakerfis eðlileg 

   Innkirtlakerfi eðlilegt 
 Blóðsykurshækkun Blóðsykur innan eðlilegra marka 
 Blóðsykurslækkun Blóðsykur innan eðlilegra marka 

 Bilirubinhækkun Serum bilirúbíngildi innan viðmiðunarmarka 

   

 Hitastjórnun  
 Hitahækkun Líkamshiti innan viðmiðunarmarka 

 Hætta á hitahækkun   

 Hitalækkun Hiti eðlilegur 

 Hætta á hitalækkun   

 Langvarandi hiti   

 Ófullnægjandi hitastjórnun Hitastjórnun eðlileg 

 Sótthiti   

   

 Sýru- og basajafnvægi og elektrólýtar  
 Sýru- og basaójafnvægi Sýru- og basajafnvægi betra 

 Elektrólýtaójafnvægi Elektrólýtar eðlilegir 

   
Ónæmisviðbrögð   

 Ofnæmisviðbrögð Engin merki um ofnæmi 

 Hætta á ofnæmislosti   

 Fæðuofnæmi   

 Latexofnæmi   

 Hætta á latexofnæmi   

 Ónæmistruflun Starfsemi ónæmiskerfis eðlileg 

   
Skynfæri   

 Heyrnarskerðing Heyrn betri 

 Ofursársaukanæmi   

 Sársaukaofskynjun   

 Sjónskerðing Sjón betri 

 Skert hreyfiskyn Hreyfi- og stöðuskyn eðlilegt 

 Skyntruflun Skyntilfinning eðlileg 

 Skynskerðing   

 Truflað bragðskyn Bragðskyn eðlilegt 

 Truflað lyktarskyn Lyktarskyn eðlilegt 

 Truflað snertiskyn Snertiskyn eðlilegt 
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Kyn- og æxlunarfæri   

 Hætta á truflaðri starfsemi æxlunarfærakerfis Starfsemi æxlunarfærakerfis eðlileg 

 Mikil leggangaútferð   

 Óeðlileg blæðing frá leggöngum   

   
Lyfjatengdir þættir   

 Aukaverkun lyfs til staðar   

 Hætta á aukaverkun lyfs Engin merki um aukaverkun lyfs 

 Fjöllyfjanotkun   

 Hætta á fjöllyfjanotkun   

 Lyfjaskortur   

 Óæskileg samverkun lyfja Engin merki um samverkun lyfja 

 Hætta á óæskilegum lyfhrifum   

 Sljóvgaður Engin lyfjasljóvgun 

   

Færniþættir 
Hreyfifærni   

 Skert virkni stoðkerfis Starfsemi stoðkerfis eðlileg 

   Stoðkerfi eðlilegt 

   

 Virk hreyfing liðferils skert Virk hreyfing liðferils eðlileg 

 Fylgikvillar hreyfingarleysis   

 Hætta á fylgikvillum hreyfingarleysis   

 Lömun   

 Ófær um gang Fær um að ganga 

 Rúmliggjandi   

 Skert athafnaþrek Athafnaþrek eðlilegt 

 Hætta á skertu athafnaþreki   

 Skert geta til að flytja sig á milli staða Fær um að flytja sig á milli staða 

 Skert geta til að hreyfa sig í rúmi Fær um að hreyfa sig í rúmi 

 Skert geta til að hreyfa sig um í hjólastól   

 Skert hreyfigeta Fær um að hreyfa sig 

 Trufluð hughreyfivirkni   

  Ekki heimangengt 

   
Sjálfsbjörg   

 Erfiðleikar við að sækja sér lyf Fær um að sækja sér lyf 

 Fjárhagsvandi   

 Getur ekki sinnt persónulegu hreinlæti Fær um að sinna persónulegu hreinlæti 

 Lestrarvandamál   

 Léleg leikni handa   

 Ófullnægjandi hreinlæti Fullnægjandi hreinlæti 

 Skert geta til að baðast Fær um að baða sig 

 Skert geta til að kaupa inn Fær um að annast innkaup 

 Skert geta til að klæðast Fær um að klæða sig 
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 Skert geta til að klæðast og snyrta sig Fær um að klæða sig og snyrta 

 Skert geta til að matast Fær um að matast sjálfur 

 
Skert geta til að meðhöndla búnað vegna 
þvag- eða hægðaleka   

 Skert geta til að sinna dægrastyttingu Fær um að taka þátt í dægrastyttingu 

 Skert geta til að sinna munnhirðu Fær um eigin munnhirðu 

 Skert geta til að sjá um eigin fjármál Fær um að sjá um eigin fjármál 

 Skert geta til að sjá um kviðskilun   

 Skert geta til að sjá um matseld Fær um að útbúa mat 

 Skert geta til að sjá um nýrarauf   

 Skerta geta til að sjá um stóma   

 Skert geta til að sjá um þvaglegg   

 Skert geta til að snyrta sig Fær um að snyrta sig 

 Skert geta til að taka þátt í hjúkrunarmeðferð Fær um að taka þátt í hjúkrunarmeðferð 

 Skert geta til heimilishalds Fær um að sinna heimilishaldi 

 Skert geta til salernisferða Fær um að athafna sig á salerni 

  Fær um að sjá um lyfjameðferð 

  Fær um að fylgja lyfjameðferð með minnistækni 

  Aukin geta til salernisferða 
Tjáskipti   

 Samskiptahindrun Eðlileg samskipti við aðra 

 Málskortur   

 Trufluð tjáskipti Fær um að eiga samskipti 

 Trufluð munnleg tjáskipti Fær um að tjá sig munnlega 

 Tjáningarmálstol   

  Getur tjáð sig um ógleði 

  Getur tjáð sig um verki 

   
Félagsleg færni   

 Atvinnuvandi   

 Félagsleg einangrun Minni félagsleg einangrun 

 Hætta á félagslegri einangrun   

 Skert félagsfærni   

 Truflun á félagslegum samskiptum Fær um að taka þátt í félagslegum athöfnum 

 Húsnæði ófullnægjandi Húsnæði fullnægjandi 

   
Orkujafnvægi   

 Truflun á orkusviði   

 Magnleysi Engin merki um magnleysi 

   Minna magnleysi 

 Meðferðarþreyta   

 Kynlífsvandi Kynferðisleg virkni eðlileg 
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Þroskaferli   

 Leikur sér ekki   

 Truflun á fósturþroska Líffræðilegur þroski fósturs eðlilegur 

 Hætta á trufluðum fósturþroska   

 Vöxtur undir viðmiðunarmörkum Vöxtur innan viðmiðunarmarka 

 Hætta á vaxtarfrávikum  
 Hætta á vaxtarseinkun   

 Þroskaröskun barns Þroski barns innan viðmiðunarmarka 

 Hætta á þroskaröskun barns   

 Þroskaröskun eldri fullorðins   

 Þroskaröskun fullorðins   

 Þroskaröskun nýbura   

 Þroskaröskun ungbarns   

 Hætta á þroskaröskun ungbarns   

 Þroskaröskun unglings   

   

Hugrænir þættir 
Vitsmunir   

 Athygliskerðing   

 Bráðarugl Minna rugl 

 Hætta á bráðarugli   

     

 Hugvilla   

 Langvinnt ruglástand   

 Ofskynjun   

 Óáttun Áttun betri 

 Rugl Minna rugl 

 Hætta á rugli Engin merki um rugl 

 Skert árvekni Árvökull, vakandi, meðvitaður  

 Skert hugarstarf Hugarstarf eðlilegt 

 Skert minni Eðlilegt minni 

 Skert óhlutbundin hugsun   

 Skortur á einbeitingu   

 Skortur á frumkvæði   

 Skortur á vilja   

 Truflun á hugsanaferli Minni truflun í hugsun 

   Tilbúinn til að læra 

   Er upplýstur 

   Getur unnið úr upplýsingum 

  Fær um að taka ákvarðanir 
Sjálfshugmynd   

 Finnur til vonleysis   

 Finnur til örvæntingar Minni örvænting 

 Hætta á að mannlegri reisn sé ógnað   

 Langvarandi lítil sjálfsvirðing   
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Lítil sjálfsvirðing Jákvæð sjálfsvirðing 

 Lítil sjálfsvirðing vegna aðstæðna   

 Hætta á lítilli sjálfsvirðingu vegna aðstæðna   

 Lítil trú á eigin getu Trú á eigin getu 

 Neikvæð sjálfsmynd Jákvæð sjálfsmynd 

 Óviðeigandi sjálfsafhjúpun Viðeigandi sjálfsafhjúpun 

 Röskun á líkamsímynd   

 Sjálfsvitund ábótavant Meðvitund um sjálfan sig 

 Stolti ábótavant   

 Truflun á einkennandi þáttum persónu Einkennandi þættir persónu eðlilegir 
   
Atferlisstjórnun   

 Árásargirni Engin merki um árásargirni 

 Áráttuhegðun   

 Hegðunarvandi   

 Hlédrægni Minni hlédrægni 

 Ofbeldisfull hegðun   

 Óæskileg kynhegðun Kynhegðun eðlileg 

 Skert hvatvísistjórnun   

 Skortur á sjálfstjórn Sjálfstjórn betri 

 Tortryggni   
   
Lyndisstjórnun   

 Depurð Minni depurð 

 Hætta á depurð   

 Jafnaðargeð   

 Finnur til reiði Fær um að hafa stjórn á reiði 

 Skapsveiflur Skapbrigði betri 

 Tilfinningavandi   

 Truflun á sálrænu ástandi Sálarástand eðlilegt 

 Hætta á truflun á sálrænu ástandi   

   Glaðlyndi 

   

Tilvistarlegir þættir 
Líðan   

 Líkamleg líðan - verkir  
 Bráðaverkur   

 Draugaverkur   

 Gigtarverkir   

 
Hætta á neikvæðri svörun af hjúkrunarstýrðri 
verkjameðferð   

 
Hætta á neikvæðri svörun af sjálfstýrðri 
verkjameðferð   

 Höndlar ekki verki Höndlar verki 

 Kviðverkur   
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 Langvarandi verkir   

 Ófullnægjandi verkjastjórnun Hefur stjórn á verkjum 

   Ánægja með verkjameðferð 

 Verkur Engin merki um verki 

 Verkur í húð   

 Verkur vegna beinbrots   

 Verkur verri Minni verkur 

   Getur tjáð sig um verki 

 Líkamleg líðan - annað   

 Brjóstsviði   

 Dropar aftur í kok úr nefi   

 Eymsli í brjósti   

 Eyrnamergsvandi   

 Krampi í fótlegg   

 Megn uppköst   

 Ógleði Engin merki um ógleði 

   Getur tjáð sig um ógleði 

 Óþægindi   

 Slappleiki   

 Stálmi í brjóstum   

 Svimi   

 Uppköst Engin merki um uppköst 

 Hætta á uppköstum   

 Vandamál við tanntöku Minni vandamál við tanntöku 

 Þjáning   

 Þorsti   

     

 Félagsleg líðan   

 Hætta á einmanaleika   

 Ófullnægjandi félagslegur stuðningur Góður félagslegur stuðningur 

 Ónógar tekjur   

 Skortur á næði  Persónubundnu næði náð 

 Stimplun   

     

 Sálræn líðan   

 Eirðarleysi   

 Finnst lífið merkingarlaust   

 Finnst vera óhamingjusöm/-samur   

 Finnur skömmustutilfinningu   

 Finnur til óróleika Minni óróleiki 

 Finnur til stolts   

 Hefur blandaðar tilfinningar   

 Kvíði Minni kvíði 

 Kvíði tengdur dauðanum   

 Ofursæluvíma Engin merki um sæluvímu 
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 Sálræn vanlíðan eftir fæðingu   

 Hætta á sálrænni vanlíðan eftir fæðingu   

 Sæluvíma   

   Minni langvarandi leiði 

   
  Lífsviðhorf   

 
Ágreiningur milli trúar og ráðlegginga 
heilbrigðisstarfsmanna   

 
Hætta á ágreiningi milli trúar og ráðlegginga 
heilbrigðisstarfsmanna   

 Ágreiningur í fjölskyldu   

 Ágreiningur um hreyfingu   

 Ágreiningur um lyfjameðferð   

 Ágreiningur um meðferð   

 Ágreiningur um ráðlagt mataræði   

 Ágreiningur vegna menningarlegra viðhorfa   

 Ágreiningur við ákvörðun Minni ágreiningur við ákvörðun 

   Tilbúin/n til aukinnar ákvarðanatöku 

   Vongóður um framtíðina 

     

 Hætta á skertum lífsgæðum Lífsgæði 

 Lífsviðhorf stangast á við heilbrigðisáætlun   

 Óæskilegt viðhorf til næringarástands   

 Sálarangist Minni sálarangist 

 Hætta á sálarangist   

 Siðferðileg togstreita   

 Truflun á andlegu (trúarlegu) jafnvægi Andlegt (trúarlegt) jafnvægi 

   Tilbúin/n að efla andlega vellíðan 

 Lítil svörun við meðferð Góð meðferðarsvörun 

   
Aðlögunarleiðir - streitusvörun   

 Aðlögunarleiðir fjölskyldu ófullnægjandi Árangursríkar aðlögunarleiðir fjölskyldu 

 
Hætta á ófullnægjandi aðlögunarleiðum 
fjölskyldu   

 Afneitun Engin merki um afneitun 

 Afneitun á alvarleika veikinda   

 Erfiðleikar við aðlögun 
Tilbúin/n til eflingar á einstaklingsbundnum 
aðlögunarleiðum 

 Erfiðleikar við aðlögun í nýjum aðstæðum   

 Hætta á ófullnægjandi aðlögunarleiðum 
Fær um að beita árangursríkum 
aðlögunarleiðum 

 Finnur til vanmáttarkenndar Finnur til valdeflingar 

 Forsorg   

 Lítil skólasókn   

 Hætta á skertri frammistöðu í skóla Tilbúin/n til að læra 

 Hætta á vanmáttarkennd   
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 Ófullnægjandi úrvinnsla sorgar   

 Hætta á ófullnægjandi úrvinnslu sorgar   

 
Hætta á ófullnægjandi úrvinnslu sorgar í 
fjölskyldu   

 Óraunhæfar væntingar um meðferð   

 Óttast að vera yfirgefinn   

 Óttast að vera öðrum byrði   

 Ótti Minni ótti 

 Ótti um aukaverkun lyfs   

 Ótti við dauðann   

 Skortur á seiglu Seigla 

 Skortur á trausti   

 Skortur á trausti á heilbrigðisstarfsmanni   

 Smithræðsla   

 Sorg í fjölskyldu   

 Mikil streita Minni streita 

 Streita í kjölfar flutnings Minni streita í kjölfar flutnings 

 Hætta á streitu í kjölfar flutnings   

 Sættir sig ekki við eigið heilbrigðisástand Er sátt/-ur við heilbrigðisástand 

 Viðbrögð eftir áfall Viðbrögð eftir áfall batnandi 

   

   

Öryggi og áhættuþættir 
Sjálfskaði   

 Sjálfskaðandi hegðun Engin merki um sjálfskaðandi hegðun 

 Hætta á sjálfskaðandi hegðun   

 Sjálfsmisþyrming Engin merki um sjálfsmisþyrmingu 

 Hætta á sjálfsmisþyrmingu   

 Sjálfsvígshugsanir   

 Sjálfsvígshætta Minni sjálfsvígshætta 

   
Ofbeldi   

 Aldraður þolandi misnotkunar/misbeitingar Viðunandi bati eftir misnotkun/ofbeldi 

 
Hætta á að aldraður verði þolandi 
misnotkunar/misbeitingar   

 Aldraður þolandi vanrækslu   

 Hætta á að aldraður verði þolandi vanrækslu   

 Barn þolandi misnotkunar/misbeitingar Viðunandi bati eftir misnotkun/ofbeldi 

 
Hætta á að barn verði þolandi 
misnotkunar/misbeitingar   

 Barn þolandi vanrækslu   

 Hætta á að barn verði þolandi vanrækslu   

 Hætta á að verða þolandi vanrækslu   

 Hætta á ofbeldi   

 Ófullnægjandi varnir Fullnægjandi geta til að vernda sig 
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 Þolandi kynferðislegs ofbeldis Viðunandi bati eftir kynferðislegt ofbeldi 

 Þolandi ofbeldis í nánu sambandi   

 
Hætta á að verða þolandi ofbeldis í nánu 
sambandi   

   
Heilsufarslegar ógnir - áhættuþættir   

 
Áhættuþættir til staðar fyrir  skyndidauða 
ungbarns   

 Ásvelging Engin merki um ásvelgingu 

 Hætta á ásvelgingu   

 Bráð heilsufarskreppa   

 Bylta Engin bylta 

 Hætta á byltum Lægri byltutíðni 

 Fylgikvillar hreyfingarleysis   

 Fylgikvilli tengdur heilbrigðisþjónustu   

 Fyrrum  tóbaksnotandi Engin merki um misnotkun tóbaks 

 Hætta á að verða fyrir óbeinum reykingum   

 Hætta á blæðingu Engin merki um blæðingu 

 Hætta á fylgikvillum getnaðarvarnar   

 Hætta á köfnun   

 Hætta á sjúkdómi   

 Hætta á skaða Engin merki um skaða sjáanleg 

 Hætta á skaða tengdum skurðaðgerð Engin merki um skaða í aðgerðarferli 

 Hætta á skaða vegna byltu Engin merki um byltuskaða 

 Hætta á stroki frá heilbrigðisstofnun Engin merki um strok 

 Líkamleg heilsufarsvandamál Líkamlega vel á sig kominn 

 Líkamlegur skaði vegna ofbeldis   

 Misnotkun áfengis Engin merki um misnotkun áfengis 

 Seinkaður afturbati eftir skurðaðgerð Viðunandi bati eftir skurðaðgerð 

 Seinkaður líkamlegur afturbati   

 Skaði tengdur legu í skurðaðgerð   

 Hætta á skaða tengdum legu í skurðaðgerð Engin merki um skaða tengt legu í skurðaðgerð 

 Skaði við flutning   

 Hætta á skaða við flutning Engin merki um skaða við flutning 

 Skert jafnvægi Jafnvægi betra 

 Tilhneiging til ráfs Engin merki um ráf 

 Vandamál við mjög flókna meðferð   

   Misnotar ekki lyf 

 Þrífst ekki Dafnar 

 Fullorðinn einstaklingur þrífst ekki   

  Tilbúin/n til útskriftar 
Sýkingar   

 Hætta á augnsýkingu Engin merki um sýkingu 

 Hætta á krosssmiti   

 Hætta á sýkingu   
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 Hætta á sýkingu í munnslímhúð Slímhúð í munni heil 

 Smithætta   

 Tannholdsbólga   

 Þvagfærasýking   

 Hætta á þvagfærasýkingu   

  Engin merki um vímuefnanotkun 

  Engin merki um fylgikvilla vegna spítalavistar 

   

Heilbrigði og lífsstíll 
Heilbrigðisvitund   

 Breyting á heilbrigðismiðaðri hegðun Fær um að viðhalda eigin heilbrigði  

 Einkennastjórnun ábótavant Hefur stjórn á einkennum 

 Fyrrum tóbaksnotandi   

 
Skert geta til að fylgjast sjálfur með eigin 
sjúkdómi Fær um að þekkja eigin einkenni 

 Ófullnægjandi viðhald heilbrigðis Heilbrigðismiðuð hegðun 

   
Heilbrigðisþekking - Heilsulæsi   

 Misvísandi heilbrigðisviðhorf   

 Ónóg þekking á brjóstagjöf   

 Ónóg þekking á byltuvörnum Sýnir þekkingu á byltuvörnum 

 Ónóg þekking á einkennum   

 Ónóg þekking á ferðamannaheilbrigði   

 Ónóg þekking á fósturþroska Sýnir þekkingu á fósturþroska 

 Ónóg þekking á fæðingu barns Sýnir þekkingu á fæðingu 

 Ónóg þekking á getnaðarvörnum Sýnir þekkingu á getnaðarvörnum 

 Ónóg þekking á hegðunarbreytingum Sýnir þekkingu á hegðunarbreytingum 

 Ónóg þekking á hreyfingu Sýnir þekkingu á hreyfingu 

 Ónóg þekking á kviðskilun   

 Ónóg þekking á kynhegðun Sýnir þekkinu á kynhegðun 

 Ónóg þekking á lyfi Sýnir þekkingu á lyfi 

 Ónóg þekking á lyfjameðferð Sýnir þekkingu á lyfjameðferð 

 
Ónóg þekking á meðferð byggðri á fornum 
hefðum Sýnir þekkingu á meðferð byggðri á fornri hefð 

 Ónóg þekking á meðferðaráætlun Sýnir þekkingu á meðferð 

 Ónóg þekking á munnhirðu Sýnir þekkingu á munnhirðu 

 Ónóg þekking á næringargjöf ungbarns Sýnir þekkingu á næringargjöf ungbarns 

 Ónóg þekking á rannsókn (til greiningar) Sýnir þekkingu á rannsókn (til greiningar) 

 Ónóg þekking á ráðlögðu mataræði Sýnir þekkingu á ráðlögðu mataræði 

 Ónóg þekking á samfélagsþjónustu Sýnir þekkingu á samfélagsþjónustu 

 Ónóg þekking á sjálfstýrðri verkjameðferð Sýnir þekkingu á sjálfstýrðri verkjameðferð 

 Ónóg þekking á sjúkdómsferli Sýnir þekkingu á sjúkdómsferli 

 Ónóg þekking á sjúkraþjálfun Sýnir þekkingu á sjúkraþjálfun 

 Ónóg þekking á umönnun ungbarns Sýnir þekkingu á umönnun ungbarns 

 Ónóg þekking á uppeldisaðferðum Sýnir þekkingu á uppeldisaðferðum 
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 Ónóg þekking á verkjameðferð Sýnir þekkingu á verkjameðferð 

 Ónóg þekking á þroska barns   

 Ónóg þekking á þungun Sýnir þekkingu á meðgöngu 

 Ónóg þekking á öryggisráðstöfunum Sýnir þekkingu á öryggisráðstöfunum 

 Erfiðleikar við að fylgja ráðlagðri þjálfun   

 Erfiðleikar við að fylgja ráðlögðu mataræði   

 Fylgir ekki meðferðaráætlun Fylgir meðferðaráætlun  

 Óæskilegt viðhorf til næringarástands   

 Ráðleggingum ekki fylgt   

 Ráðleggingum um lyfjameðferð ekki fylgt Ráðleggingum um lyfjameðferð fylgt 

 Ráðleggingum um mataræði ekki fylgt Ráðleggingum um mataræði fylgt 

 Ráðleggingum um meðferð ekki fylgt Ráðleggingum um meðferð fylgt 

 Ráðleggingum um ónæmisaðgerðir ekki fylgt Ráðleggingum um ónæmisaðgerðir fylgt 

 
Ráðleggingum um rannsókn (til greiningar) 
ekki fylgt Ráðleggingum um rannsókn (til greiningar) fylgt 

 Ráðleggingum um vökvaáætlun ekki fylgt Ráðleggingum um vökvaáætlun fylgt 

 Ráðleggingum um þjálfun ekki fylgt Ráðleggingum um þjálfun fylgt 

 Ráðleggingum um öryggisráðstafanir ekki fylgt Ráðleggingum um öryggisráðstafanir fylgt 

  Sýnir þekkingu á inngripi 

  Sýnir þekkingu á lyfjamisnotkun 

  Sýnir þekkingu á misnotkun áfengis 

  

Sýnir þekkingu á sálfélagslegum viðbrögðum við 
inngripi 

  Sýnir þekkingu á sárameðferð 

  Sýnir þekkingu á vökvaáætlun 

    

  Ráðleggingum um endurhæfingu fylgt 

  Er upplýstur 

    

Fjölskyldan 
Fjölskyldan   

 Röskun á fjölskyldulífi Fjölskylda starfar vel 

 Tímabundin röskun á fjölskyldulífi   

   Tilbúin/n til að efla fjölskyldulíf 

 Frammistöðu í hlutverki ábótavant 
Fær um að takast á við mismunandi hlutverk 
lífsins 

 Ófullnægjandi uppeldisaðferðir foreldris 
Fær um að takast á við uppeldi á árangursríkan 
hátt 

 
Hætta á ófullnægjandi uppeldisaðferðum 
foreldris Tilbúin/n til að efla uppeldisaðferðir 

 Hætta á veikum tengslum foreldris og barns   

 
Óstarfhæf fjölskylda vegna misnotkunar 
áfengis   

 Sambandsvandamál   
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 Skortur á fjölskyldustuðningi Fullnægjandi fjölskyldustuðningur 

 Veik tengsl barns og umönnunaraðila Fullnægjandi tengsl barns og umönnunaraðila 

 
Hætta á myndun veikra tengsla barns og 
umönnunaraðila   

 Yfirgefið barn   

   Fjölskylda sýnir þekkingu á sjúkdómsferli 

  

Fjölskylda fær um að taka þátt í 
hjúkrunarmeðferð 

   
Barneignir - Meðganga og fæðing   

 Áhættuþættir til staðar á meðgöngu Eðlileg meðganga 

 Hætta á fylgikvillum í fæðingarferli   

 Hætta á fylgikvillum í fæðingu (delivery risk)   

 Hætta á fylgikvillum í fæðingu (labor risk)   

 Hætta á fylgikvillum í sængurlegu   

 Hætta á ófrjósemi   

 Hætta á óráðgerðri þungun   

 Breyting á legsamdrætti Samdrættir í legi eðlilegir 

   
Umönnunarhlutverk   

 Ágreiningur um umönnun Jákvætt viðhorf til umönnunar 

 Ágreiningur umönnunaraðila Jákvætt viðhorf umönnunaraðila 

 
Erfiðleikar umönnunaraðila við að veita 
umönnun Umönnunaraðili fær um að veita umönnun 

 Erfiðleikar við að veita umönnun   

 Hætta á skertri getu til að veita umönnun   

 Streita í umönnunarhlutverki Minni streita/álag umönnunaraðila 

 Hætta á streitu umönnunaraðila   

 
Umönnunaraðili með skerta getu til að veita 
umönnun Fær um að veita umönnun 

 Vandamál við samfellu í umönnun   

   

Umhverfið 
Umhverfislegar ógnir   

 Hætta á að verða útsettur fyrir geislun Engin merki um leysigeislaskaða 

 Hætta á eitrunarskaða Engin merki um efnaskaða 

 Hætta á geislaskaða Engin merki um geislaskaða 

 Líffræðileg mengun í umhverfi   

 Hætta á umhverfismengun   

 Hætta á umhverfisskaða Engin merki um skaða eftir raflost 

   Engin merki um hitaskaða 

 Ófullnægjandi hreinlæti umhverfis   

 Umhverfisöryggisvandi   

   Engin merki um eitrun 
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Samfélag   

 Ófullnægjandi aðlögunarleiðir samfélags Árangursríkar aðlögunarleiðir samfélags 

 Ónógar vatnsbirgðir   

 
Skert geta samfélags til að sjá um 
meðferðaráætlun   

 Skortur á aðgengi að samgöngum Aðgengi að samgöngum 

 Skortur á matarbirgðum Fæðuöryggi 

 Skortur á samfélagsþjónustu   

   
Möguleiki á árangursríkum aðlögunarleiðum 
samfélags 

   
Heilbrigðiskerfið   

   

 Hætta á óánægju með heilbrigðisþjónustu Ánægja með heilbrigðisþjónustu 
 


