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Dataindsamling

Beskrivelse af indholdet i problemområderne fra ”Sygeplejefaglige fortegnelser” og ”Opdateret status” fra Midt EPJ














Funktioner og færdigheder (Bevægeapparat/funktionsniveau), fx evnen til at klare sig selv i det daglige liv, ADL ( Activity in Daily Living ).
Behovet for træning, balanceproblemer og evt. faldtendens og brugen af hjælpemidler.
Ernæring, fx under- eller overvægt, spisevaner, ernæringsproblemer forårsaget af sygdom eller behandling, kvalme og opkastning.
Hud og slimhinder, fx forandringer og lidelser fra hud, slimhinder og andre væv – fx muskler, hår og negle.
Kommunikation, fx evnen til at gøre sig forståelig og forstå omverdenen herunder kropssprog (nonverbalt og verbalt).
Psykosociale forhold, fx arbejdsevne, relationer til familie, ensomhed, misbrug, mestring og egenomsorgskapacitet samt kulturel baggrund.
Respiration fx luftvejsproblemer som åndenød, hoste, cyanose, risiko for aspiration, respirationsfrekvens samt saturation. Observation af
virkning og evt. bivirkning af en given behandling kan evt. også noteres her.
Cirkulation legemstemperatur, blodtryk, puls. Observation af virkning og evt. bivirkning af en given behandling kan evt. også noteres her.
Seksualitet, fx samlivsforstyrrelser som følge af sygdom eller lægemidler.
Smerter og sanseindtryk, fx akutte eller kroniske smerter og ubehag, problemer med syn og hørelse.
Søvn og hvile, fx faktorer som letter eller hindrer søvn og hvile.
Viden og udvikling, fx behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse.
Udskillelse af affaldsstoffer, fx inkontinens, obstipation, diaré, KAD, SIK, RIK og observation af urin og fæces. Observation af virkning og evt.
bivirkning af en given behandling kan evt. også noteres her.
Bevidsthedsniveau, fx evnen til at åbne øjnene, evnen til normal bevægelse af arme og ben (motorisk respons) og evnen til at respondere på
tiltale fx orienteret og samtaler normalt eller konfus og desorienteret jf. Glasgow koma skala.
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