




Patientsamtal

XS007 Konferens med patient
- planera / resonera om ”nuläge – till nästa läge ” 

QQ001 
Stöd av närståendes delaktighet i vården

Personfaktorer:
Vad är viktigt för dig, vad vill du fortfarande kunna göra ?
Finns det något som oroar dig ? 
Är det något du är rädd för att det skall hända ? 

QT011 
Närståendestöd

QV001 
Information/undervisning om hälsa-ohälsa

QT016 
Rådgivning till närstående

QV002 Information/undervisning om hälsoproblem
QT020 
Åtgärder riktade till personligt stöd i omgivningen

QV003 
Information/undervisning om egenvårdsprogram

XS011 
Information och rådgivning per telefon med företrädare för patienten

QV016 
Information/undervisning om medicinering

XS014 
Information och rådgivning med patient via videolänk

XS012 
Information och rådgivning med patient per telefon
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KVÅ PM001 Bedömning av att ändra kroppsställning

Total svårighet att ändra kroppställning

ICF d410 Att ändra grundläggande kroppsställning

Total svårighet

Att förflytta sig själv.

KVÅ QM009  Assistans vid ändring och bibehållande av kroppsställning samt överflyttning 

Lätt svårighet

Förflyttning sker med taklyft. Patienten uttrycker rädsla vid förflyttningarna.
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❑DV046 Läkemedelsbehandling, 
utdelning av dosett eller enstaka dos ❑QA004 Underlättande av sömn

❑QA009 Stöd vid oro
❑QB008 Smärtreducerande behandling 
❑QM009 Assistans vid ändring och 

bibehållande av kroppsställning samt 
överflyttning 

❑QV002 Information/undervisning om 
hälsoproblem



Nutritions-
behandling, 
parenteral 
näringstillförsel
(DV055)

XV021 
Inhämtande av 
information vid 
läkemedelsgeno
mgång
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