
Det här vill jag skriva om ICF Rubrik/sökord ICF frastext KVÅ ord-åtg KVÅ frastext 

 

   
 

Bedömning av huden 

 

 

  Utredande ord-åtg 

Kroppsfunktion-kroppssstruktur 

Vad: Bedömning av huden 

Hur: inspektion av 

tryckkänsliga hudområden: 

hälar, sacrum, höftkammar, 

armbågar, skuldror, öron, tår  

Information till 

anhöriga om 

trycksårsprofylax 

  Samordning/adm/planering Vad: konferens om patient 

Vad: Information och 

rådgivning med 

närstående/företrädare för 

patienten 

Information till 

patienten om 

trycksårsprofylax 

  Behandlande ord-åtg 

Information//rådgivning/undervisning 

Vad: information/undervisning 

om hälsa-ohälsa 

 

Inkontinenshjälpmedel 

(hålla huden torr) 

Omgivningsfaktorer 

Produkter och 

teknik….. 

Produkter och 

teknik för eget 

bruk i det dagliga 

livet e115 

Inkontinensskydd, 

produkt, storlek, 

dagtid, nattetid 

Behandlande ord-åtg 

 

 

Vad: Utprovning och 

förskrivning av 

inkontinenshjälpmedel 

 

Förskrivning produkt, storlek, dagtid, 

nattetid 

Lägesändringar/ändra 

kroppsställning 

Aktivitet/delaktighet 

 

Förflyttning 

Att ändra 

grundläggande 

kroppsställning 

d410  

Behandlande ord-åtg 

Behandling 

Vad : Trycksårsprofylax 

Hur: Lägesändring 
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Att ändra och 

bibehålla 

kroppsställning 

Läkemedel   Beroendeordination läkemedel Vad: Läkemedelstillförsel, 

orsak:   

Madrass  

 

i tryckavlastande och 

behandlande syfte 

Omgivningsfaktorer 

 

Produkter och teknik 

för eget bruk 

Produkter och 

teknik för eget 

bruk i det dagliga 

livet e115 

  

Behandlande ord-åtg 

 

Förskrivning 

Vad: Utprovning och 

förskrivning av övriga 

hjälpmedel (exklusive rullstol) 

 

Mobilisering   Behandlande ord-åtg 

 

Träning 

Vad: Cirkulationsbefrämjande 

åtgärder 

Hur: Mobilisering 

Nutrition, se manual 

Nutrition 

    

Omläggning av 

trycksår 

  Behandlande ord-åtg Behandling Vad: sårvård 

Beroendeordination annat Vad: sårvård 

Patienten avböjer 

förebyggande åtgärder 

trycksår 

  Kartlagt hälsotillstånd Patientens egna behov, 

önskemål och prioriteringar:  

Den enskilde tackar nej till 

kommunala hälso- och 

sjukvårdsinsatser. Ange vilken. 

Positionering av 

kroppen i säng/stol 

Aktivitet/Delaktighet 

 

Förflyttning 

Att ändra 

grundläggande 

kroppsställning 

d410 

Behandlande ord-åtg 

Omgivningsanpassning  

Vad: omgivningsanpassning 
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Sittdyna i 

tryckavlastande syfte, 

se madrass 

    

Skjuveffekt se 

positionering 

  Förskrivning Vad: förskrivning av rullstol 

Smärta Kroppsfunktion-

kroppsstruktur 

 

Sinnesfunktion och 

smärta 

 

smärta 

Smärtförnimmelse 

b280 

 

 

Utredande ord-åtg 

 

Kroppsfunktion-kroppsstruktur 

Vad: Bedömning av smärta 

Hur: Skattning enligt Abbey 

Pain Scale/ VAS/ NRS-

"smärtteckning" 

 

Smärtreducerande 

behandling, ej 

farmakologisk se 

lägesändring, 

förskrivning, 

mobilisering 

    

Torr hud  

 

Kroppsfunktion-

kroppsstruktur 

 

Funktioner i 

huden……. 

Hudens 

skyddsfunktioner 

b810 

 

Behandlande ord-åtg 

Behandling 

 

 

Vad: Hudvård 

 

 

 

Trycksår-kategori 

1,2,3,4 

Kroppsfunktion-

kroppsstruktur 

Funktioner i huden... 

Hudens 

skyddsfunktioner 

b810 

  

Vändschema, se 

lägesändring 
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