
Camberwells Vurdering af Behov (CANSAS-S)

På denne side beder dig vurdere patienten på forskellige områder ved hjælp af nedenstående
skala:
2= Patienten har ikke behov for hjælp på det pågældende område
1= Patienten har behov for støtte på det pågældende område men behovet er tilstrækkeligt afhjulpet
0= Patienten har behov for støtte på pågældende område, men der ydes ikke tilstrækkelig hjælp.
9= Jeg ved ikke om dette er et problem for patienten (ved ikke)

1. Bolig
[CANS01]Hvad bor patienten i?

2. Kost
Får patienten tilstrækkeligt at spise?

3. Pasning af hjemmet
Kan patienten selv passe sit hjem?

4. Personlig hygiejne
Har patienten problemer med personlig hygiejne?

5. Aktiviteter i dagligdagen
Hvordan går patientens dag?

6. Fysisk helbred
Hvordan har patienten det fysisk?

7. Psykotiske symptomer
Hører patienten stemmer eller har problemer med sine tanker?

8. Information om tilstand og behandling
Har patienten fået information om sin medicin eller anden behandling?

9. Psykisk uligevægt
Har patienten følt sig meget ked af det eller nedtrykt for nylig?

10. Selvdestruktive tendenser
Har patienten nogensinde tanker om at gøre sig selv fortræd?

11. Til fare for andre
Kunne patienten gøre noget, der er farligt for andres sikkerhed?

12. Alkohol
Har patienten problemer med at drikke for meget?

13. Stofmisbrug
Tager patienten medicin eller stoffer, som ikke er lægeordinerede?

14. Social kontakt
Føler patienten sig tit ensom. Ville patienten ønske at have mere kontakt med andre?

15. Parforhold
Har patienten en partner?

16. Seksuel adfærd
Hvordan er patientens seksualliv?

17. Børnepasning
Har patienten børn under 18 år?

18. Grunduddannelse
Har patienten problemer med at læse, skrive eller forstå dansk?

19. Telefon
Kan patienten benytte en telefon?

20. Transport
Hvordan har patienten det med at benytte bus eller tog?

21. Økonomi
Kan patienten styre sin økonomi?

22. Økonomiske rettigheder
Får patienten alle de penge/den støtte, han/hun har krav på? [CANS22]


