
   Kroppsstruktur  
   Med struktur menas hela kroppen, hud,  
   organ, hjärna, nervsystem, extremiteter   
   mm. Här redovisar vi avvikelser som  
   defekt, förlust eller liknande. Tillfällig,  
   permanent, eller progredierande sådan. 
   Här skriver vi diagnos som är struktur   
   relaterad samt undersökningsresultat av  
   struktur   

Struktur i 
nervsystemet 

Stroke. Tumör. 
Hydrocefalus. Demens. 
Parkinson. MS. ALS. Polio. 
EP 

Ögat, örat och 
därmed relaterade 
strukturer 

Grå starr. Grön starr. Gula 
fläcken. Menieres 
sjukdom. Tumör. 

Strukturer 
involverade i röst 
och tal 

Näsa, mun, svalg, 
struphuvud.  Tumör 
tand/tandkötts status. 

Strukturer i hjärt-
kärlsystemet, 
immunologiska 
systemet och 
andningssystemet 

Tumör 

Strukturer som 
sammanhänger med 
matsmältnings- och 
ämnesomsättnings  
systemet och 
endokrina systemet 

Gallsten. Bråck. Tumör i 
organ t.ex. mjälte. 
Ulcus 

Strukturer som 
sammanhänger med 
köns- och 
urinorganen 

Njursten. Tumör. 
Bröstcancer. Bröst ectomi. 

Strukturer som 
sammanhänger med 
rörelse 

Artros. Hallux valgus. 
Diskbråck.   Osteoporos. 
Fraktur. Distortion. Tumör. 
Amputation. Gikt. 

Hud och därmed 
sammanhängande 
strukturer 

Hudförhårdnad. 
Nageltrång.  Tumör. 
Psoriasis 

 

Kroppsfunktion 
Den funktion eller funktionsnedsättning som 
finns i kroppens alla delar, organ och system. 
Symtomdiagnoser. 

Psykiska funktioner Medvetande. Orientering. 
Intellekt. Psykosociala 
funktioner. Temperament 
/personlighets funktioner. 
Energi/drift. Sömn. 
Uppmärksamhet. Minne. 
Tankefunktion. 
Psykomotorisk funktion. 
Emotionell funktion. 
Depression. Missbruk. 
Perception. Afasi. Apraxi. 
Kroppsmedvetenhet 

Sinnesfunktioner och smärta 
 
Syn och därmed 
sammanhängande 
funktioner 

Syn. Funktion. Kvalitet 
Synfältsbortfall 

Hörsel och vestibulära 
funktioner 

Hörsel och vestibulära 
funktioner. Tinnitus. Yrsel. 
Balans 

Övriga sinnesfunktioner Smak. Lukt. 
Proprioception. Beröring. 
Känsel. 

Smärta Smärta. Förnimmelse 
som tyder på tänkbar el 
faktisk skada i någon del 
av kroppen. 

Röst och talfunktion Röst. Artikulering.  
Rytm i tal. 

Hjärt- kärlfunktioner, 
blodbildnings-, 
immunsystems- och 
andningsfunktioner 

Hjärta. Angina pektoris. 
Hjärtinfarkt. Hjärtsvikt. 
Blodbildning. Blodkärl. 
Blodtryck. Claudicatio 
intermittens. Trombos. 
Arterioskleros. 
Immunologi. Eksem. 
Infektion. Andning. 
Tolerans för fysiskt 
arbete. Förnimmelse 
hjärta/kärl/andning.. KOL.  
Hosta. Astma 

Matsmältnings- och 
ämnesomsättnings 
funktioner och 
endokrina funktioner 

Intag av föda. Matsmältn. 
Avföring. Illamående.  
Kräkning. 
Ämnesomsättning 
Viktuppehållande 
funktion. Förnimmelser i 
samband med 
matsmältn.systemet. 
Vätske/elektrolyt-balans.  
Värmereglering. Feber.  
Endokrina funktioner. 
Födoämnesintolerans. 
P-glukos. Diabetes. 
Plan risk för Undernäring  

Funktioner i köns- och 
urinorganen samt 
reproduktiva funktioner 

Urinfunktioner. Genitala, 
sexuella och reproduktiva 
funktioner. Förnimmelser 
förenade med genitala 
och 
reproduktionsfunktioner. 
Njursvikt. 

Neuro muskeloskeletala och rörelserelaterade 
funktioner 
Funktioner i leder och 
skelett 

Ledrörlighet, ledstabilitet 
och rörlighet mellan 
skelettdelar. Artrit. RA 

Muskelfunktion Muskelkraft, muskeltonus 
och muskeluthållighet. 
Pares, hemiplegi och 
liknande. 

Rörelsefunktion Motoriska reflexer, 
posturala reaktioner, 
kontroll av viljemässiga 
och icke viljemässiga 
rörelser. Gångmönster 

Funktioner i huden och 
därmed relaterade 
strukturer 

Hud, sår, sårläkning . Hår. 
Naglar. Förnimmelser i 
huden. 
Plan risk för Trycksår 

Aktuellt:   
Hit kopplar vi diagnoser/hälsohistoria som vi skriver in 
under kroppsstruktur eller kroppsfunktion. Pacemaker. 
Plastik. Protes. Vaccinationer. Tandvårdskort 
Observera: 
Hit kopplar vi tillåtelse att konstatera dödsfall, 0 HLR, 
Att brytpunktsamtal genomförts.  



 Aktivitet/Delaktighet 
  Hur en person klarar att utföra en uppgift    
  eller handling, även inlärning och  
  kommunikation. 
  Hur delaktig och engagerad en person är i  
  sin livssituation. 

Lärande och att 
tillämpa kunskap 

Lärande. Tillämpa kunskap. 
Tänkande. Problemlösning. 
Fatta beslut. Att se, lyssna 
och smaka. 

Allmänna uppgifter 
och krav 

Organisera, planera och 
genomföra uppgifter. 
Genomföra dagliga rutiner. 
Hantera ansvar, stress och 
kriser. 

Kommunikation Ta emot budskap.  
Förmedla budskap. 
Genomföra ett samtal. 
Kommunikationsmetoder 
Kommunikationshjälpmedel. 

Förflyttning Förflyttning av egen person.  
Flytta föremål. Förflyttning 
med hjälpmedel. Använda 
transportmedel. Fall. 
Plan Risk för fall  

Personlig vård Att sköta sin egen hälsa. 
Personlig ADL. Äta och 
dricka. 

Hemliv Genomföra husliga och 
dagliga sysslor. 
(instrumentell ADL) Skaffa 
bostad, mat och kläder. 
Städa. Laga mat. Ta hand 
om andra (medlemmar av 
hushållet) 

Mellanmänskliga 
interaktioner och 
relationer 

Relationer. Socialt samspel. 

Viktiga livsområden Utbildning. Arbete. 
Ekonomi. 

Samhälls-
gemenskap socialt 
och medborgerligt 
liv 

Samhällsgemenskap. Fritid, 
idrott, kultur, hobbies. 
Religion. 

 

Omgivningsfaktorer 
Utgörs av den fysiska, sociala och 
attitydmässiga omgivningen en person lever i. 
Alla former av hjälpmedel/utrustning i, på eller 
nära personen, läkemedel, boende, 
bostadsanpassning, familjesituation, vård och 
vårderfarenhet, mm. 
Produkter och teknik Mat. Läkemedel. 

Vaccinationer. 
Hjälpmedel. 
Nervstimulatorer, 
proteser.  Inom- och 
utomhus miljö. Allmänna 
produkter och 
specialanpassade. 
Läkemedels incident 
Plan 
Läkemedelshantering . 
Plan 
Läkemedelsgenomgång  

Naturmiljö och 
mänskligt skapade 
miljöförändringar 

Natur. Befolkning. Växter 
och djur. Klimat. Ljus. 
Ljud. Luft.    

Personligt stöd och 
personliga relationer 

Stöd av närstående, 
familj, hemvård, 
personliga assistenter, 
husdjur, yrkesutövare 
inom hälso- och sjukvård 

Attityder Observerbara 
konsekvenser av åsikter, 
trosföreställningar, seder 
och bruk. 

Service, tjänster och 
policies 

Bidragssystem. 
Kommunal service. 
Tidigare och pågående 
vård/vårderfarenhet. 
Färdtjänst. 
Trygghetslarm. 
In/ut skrivning korttid, 
SÄBO,Hemsjukvård. 
Överrapportering. Epikris 

Plan vård i livets slutskede : läggs alltid under 
huvudsökordet kroppsfunktion i journalen. Vilket 
undersökord den sedan kopplas till beror på orsaken till 
pat.s tillstånd. Går det ej att precisera läggs planen 
under Hjärt- kärlfunkt. m.m. 
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