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Förord  
I upphandlingen av kärnsystem för vårdinformation i Västra Götalandsregionen har viktiga begrepp 
analyserats och sammanförts i ett begreppssystem som ingått i förfrågningsunderlaget. Efter det 
att förfrågningsunderlaget låstes har en svensk översättning av Contsys (SE-EN ISO 13940:2016) 
färdigställts och möjliggjort en harmonisering som underlättar samarbete med övriga 
sjukvårdshuvudmän i Sverige. Detta dokument omfattar det samlade begreppssystem som är 
resultatet av harmoniseringsarbetet. 

Mycket arbete har gjorts i tidigare begreppsanalyser. Till grund för det föreliggande 
begreppssystemet har den svenska översättningen av Contsys (nedan benämnd Contsys SE) 
använts. I ett fall används i Contsys en term som i Sverige refererar till ett annat lagstadgat 
begrepp än det som definieras i Contsys. Termen är vårdgivare (5.2.3), som kommit att användas 
för fel begrepp i Contsys SE. Termen har bytts ut mot hälso-och sjukvårdsutförare.  

Contsys är en internationell standard, varför begreppen i standarden ska vara tillämpliga i de allra 
flesta system för hälso- och sjukvård i världen vilket innebär att den dels innehåller begrepp som 
inte är aktuella i svensk hälso- och sjukvård, dels saknar viktiga begrepp för Sverige. Samtidigt är 
det en europeisk standard, vilket innebär ökad skyldighet att följa standarden inom Europeiska 
unionen. Av det skälet återges hela Contsys. Dessutom finns kompletterande begrepp i detta 
begreppssystem. 

Begrepp som inte alls återfinns i Contsys SE har definierats antingen enligt Socialstyrelsens 
termbank eller med utgångspunkt från någon annan av de nedan angivna källorna. 

Begreppsanalys 

Begreppsanalysen i Contsys har gjorts enligt SS-ISO 704:2011 Terminologiarbete - Principer och 
metoder. Denna standard kallas ibland terminologilära och fastställer principer för hur 
begreppssystem ska analyseras. För de begrepp som inte återfinns i Contsys SE har samma 
metod använts. Notationen i detta dokument följer SS-ISO 10241-1:2011 Termposter i standarder - 
Del 1: Allmänna krav. Denna standard föreskriver notationssätt i en lista över termer och 
definitioner, hur olika stilsort ska användas och hur begreppen ska numreras och refereras. 
Notationen avviker därför från notationen i Contsys SE som inte följer standarden SS-ISO 10241-
1:2011. Varje begrepp förses med ett nummer som också används när begreppet refereras i 
definitioner av andra begrepp.  

Denna sammanställning av begreppssystemet består av 4 delar. 

Kapitel 3 - 12: Contsys. Termer och definitioner återges motsvarande Contsys. I enstaka fall finns 
anmärkningar överförda från standarddokumentet, övriga anmärkningar har tillkommit i VGR-
arbetet med begreppen. I vissa fall är definitionen i Contsys SE så otydlig eller formellt felaktig att 
en alternativ definition (med källangivelse) ges eller i enstaka fall definitionen byts mot en som är 
tydligare än den som hämtats från Contsys SE. 

Kapitel 23 - 32: Kompletteringar till Contsys. Dessa kapitel omfattar begrepp som identifierats i 
hälso- och sjukvårdens verksamhet men inte definierats i Contsys. Kapitlet avser samma 
ämnesområden som kapitlen 3 - 12 i Contsys, och kapitelnumren är samma som i Contsysdelen 
adderade med 20.  

Kapitel 40: Begrepp som avser implementation av Kärnsystemet i Västra Götalandsregionen och 
inte ingår i hälso- och sjukvårdens verksamhet.  

Kapitel 60: Begrepp som kunnat ställas av därför att de helt täcks av Contsysbegrepp eller utgör 
dubbletter.  
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I varje termpost skrivs termen med fetstil på första raden, eventuell synonym med vanlig stil på 
andra raden, om synonym inte finns står definitionen på andra raden, annars på tredje raden. 
Definitionen skrivs med vanlig stil utom refererade termer som står med fetstil och följs av 
termpostens nummer inom parentes. Efter definitionen finns en tom rad, och därefter kommer 
uppgift om källa samt eventuella anmärkningar och exempel. Terminologläran - SS-ISO 704:2011 - 
föreskriver att såväl term som definition ska inledas med liten bokstav. Ett av skälen är 
utbytesprincipen. En term ska alltid kunna bytas ut mot definitionen med bibehållen betydelse. En 
term står vanligen inne i en mening, och därför ska den skrivas som vilket ord som helst som inte 
inleder en mening. När termen (eller definitionen) står först i en menings inleds den med stor 
bokstav liksom om det rör sig om egennamn. Begreppslistan är indelad i kapitel som beskriver 
strukturen i begreppssystemet. 

Anmärkningar och exempel 

Inga anmärkningar och andra tilläggstexter från Contsys SE har inkluderats i termposterna annat 
än undantagsvis. Dessa står till förfogande i standardens auktoriserade utgåva och återfinns med 
hjälp av numren på termposterna, som återges i termforums angivelse av källa. Om en anmärkning 
förekommer i Contsysdelen anges om den hämtats från Contsys eller är en anmärkning från FVM-
arbetet. I förekommande fall anges alternativ definition. 

Uppgifter om källa 

Om texten från källan reviderats anges detta särskilt. 

 - SS-EN ISO 13940:2016 Hälso- och sjukvårdsinformatik - Begreppssystem som stöd för 
kontinuitet i vården, svensk översättning (Contsys SE). 

 - Socialstyrelsens termbank. 

 - NI (Nationell informationsstruktur version 2017). NI innehåller inga definitioner, men begreppen 
har beskrivits i anslutning till termerna, och dessa beskrivningar har formaterats om till formella 
definitioner med bibehållen innebörd. 

 - SS-EN ISO 13940:2015 Hälso- och sjukvårdsinformatik - Begreppssystem som stöd för 
kontinuitet i vården. Översättning till svenska gjord i 3R-arbetet. I några fall har definitionen 
hämtats från detta arbete när definitionen i Contsys SE är terminologiskt felaktig eller bedömts 
missvisande. 

 - Standarden SS-EN ISO 9000:2015 Ledningssystem för kvalitet - Principer och terminologi. 

 - Rikstermbanken/TNC. Rikstermbanken hämtar sina begreppsdefinitioner från en rad källor, bl.a. 
TNC:s skrift Basord i våra fackspråk 2012, Skatteverket: Öppna företagsdata 2012, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, Språkrådets svensk-albanska tolklexikon och Institutet för 
infologi, Rune Pettersson: Informationsdesign från a till ö 2008. 
 
 - FVM: definitionen är gjord i projektet upphandling av kärnsystem. Antingen saknas definition i 
övriga angivna källor eller avviker andra definitioner på betydande sätt från principer enligt SS-ISO 
704:2011. För information anges avvikande term och definition som inkluderats i upphandlingen 
som alternativ i termposterna. 
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3    Termer och definitioner  

För denna Internationella Standard gäller de termer och definitioner som anges i ISO 9000 samt 
följande.  

3.1    Hälso- och sjukvård  

3.1.1  
hälso- och sjukvård  
hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2), tjänster, ledning/styrning eller stöd som är relaterat till en 
individs hälsa (26.1)  

Källa     SS-EN 15224:2017  

Anmärkning 1     hälso- och sjukvård är ett abstrakt begrepp som instansieras i det specialiserade 
begreppet hälso- och sjukvårdsaktivitet  

Alternativ definition     åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och 
skador (Socialstyrelsens termbank)  

3.1.2  
vårdkontinuitet  
effektiv, verkningsfull och etisk vård utförd genom samverkan, integration, samordning och delning 
av information (3.9.5) mellan olika hälso- och sjukvårdsaktörer (1.0) över tid  

Källa     Contsys SE  

3.2    Begrepp och termer  

3.2.1  
begrepp  
kunskapsenhet som skapats genom en unik kombination av kännetecken  

Källa     ISO 1087-1_2000  

3.2.2  
begreppssystem  
uppsättning begrepp (3.2.1) strukturerade utifrån sina inbördes relationer  

Källa     ISO 1087-1:2000  

3.2.3  
avrådd term  
term som avråtts av en behörig instans  

Källa     ISO 1087-1:2000/Contsys SE  

3.3    Aktörer  

3.3.1  
organisation  
person (3.3.4) eller grupp av personer (3.3.4) med ansvar, befogenheter och samband för att nå 
sina mål  

Källa     SS-EN ISO 9000:2015  
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Anmärkning 1     En organisation behöver inte vara formellt definierad, inte en organisatorisk 
enhet. Grunden för begreppet är att den grupp av personer som arbetar i organisationen har ett 
gemensamt mål. En organisation kan bildas och upplösas medan en process pågår.  

3.3.2  
organisationsstruktur  
samband mellan de olika delarna i en organisation (3.3.1)  

Källa     Contsys SE  

3.3.3  
intressent  
person (3.3.4) eller grupp som har en roll (3.3.5) i relation till en verksamhet i en specifik 
sammanslutning eller visst verksamhetsområde  

Källa     ISO 8459:2009  

3.3.4  
person  
människa betraktad som individ  

Källa     Contsys SE  

Alternativ definition     mänsklig individ (NI)  

3.3.5  
roll  
funktion eller position  

Källa     ISO/HL7 21731:2006  

3.3.6  
personroll  
roll (3.3.5) för en person (3.3.4)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Ur användningen av begreppet framgår att det inte är fråga om att uppträda som 
person utan avser funktion som en person kan ha.  

3.3.7  
organisatorisk roll  
roll (3.3.5) för en organisation (3.3.1)  

Källa     Contsys SE  

3.4    Resurser  

3.4.1  
resurs  
tillgång som används eller förbrukas medan en process (3.6.1) utförs  

Källa     Contsys SE  
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3.4.2  
medicinteknisk produkt  
instrument, apparatur, verktyg, maskin, anordning, implantat, in vitro-reagens eller in vitro-
kalibrator, mjukvara, material eller annan liknande eller relaterad artikel, som av tillverkaren är 
avsedd att enskilt eller i kombination användas för människor för ett eller flera av följande specifika 
ändamål: 
 diagnos (26.7) , prevention, övervakning, behandling eller avhjälpande av sjukdom (2.2.3.6.1) , 
 diagnos (2.2.4) , övervakning, behandling, avhjälpande av eller som kompensation för en 
skada (26.4.2.5.4) , 
 undersökning, ersättning, modifiering eller stöd för anatomin eller för en fysiologisk process 
(3.3) , 
 stöd för eller upprätthållande av liv, 
 befruktningskontroll, 
 desinfektion av medicinteknisk produkt (9.1.1.3) , 
 tillhandahållande av information (3.9.5) (3.9.5) för medicinska ändamål genom in vitro-
undersökning av prover tagna från människokroppen, 
och som inte fyller sin primära avsedda funktion i eller på människokroppen med farmakologiska, 
immunologiska eller metaboliska medel, men som stöds i sin funktion med sådana medel  

Källa     ISO 14971:2007, 2.9/Contsys SE  

Anmärkning 1     Alla underbegrepp till medicinteknisk produkt representerar utrustning som följer 
lagstiftningen. Förbrukningsartiklar som inte följer lagstiftningen är inte medicintekniska produkter. 
Läkemedel är inte medicintekniska produkter och följer en egen lagstiftning.  

Alternativ definition     produkt som används för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller 
lindra en sjukdom påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en 
funktionsnedsättning, undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process eller 
kontrollera befruktning (Socialstyrelsens termbank).  

Anmärkning 2     Socialstyrelsens definition är baserad på lagen (1993:584) om medicintekniska 
produkter. Som framgår av såväl definitionen som exemplen är medicintekniska produkter av vitt 
skilda slag och ingår i begreppssystemet som apparater (materiel), produkter för definitiv 
applicering (implantat, material utan förutbestämd förbrukningstid) och förbrukningsartiklar 
(material som är konsumerat i och med att det använts, t.ex. sprutor och kanyler).  

Exempel 1     Sprutor, kontaktlinsprodukter, kanyler, infusionsaggregat, pumpar för 
läkemedelstillförsel, kondomer, hjärt-lungmaskiner, röntgenapparater, EKG-apparater, 
ergometercyklar i medicinsk användning. Till medicin-tekniska produkter räknas också mjukvara 
som har samband med produkten, t.ex. EKG-mätningsutrustning, styrprogram för MR-kamera och 
infusionspump. Eftersom sådan mjukvara förutsätts i större eller mindre utsträckning kunna vara 
integrerad i ett dokumentationssystem räknas det kärnsystem som upphandlas som medicinteknisk 
produkt.  

3.4.3  
läkemedel  
substans eller kombination av substanser som kan ges till människor för att behandla eller 
förhindra sjukdom (26.4.2.5.3), för att ställa en medicinsk diagnos (26.7) eller för att återställa, 
korrigera eller förändra fysiologiska funktioner  

Källa     ISO 11615:2012/Contsys SE  

Alternativ definition     substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om 
att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller som 
kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera 
fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att 
ställa diagnos (Socialstyrelsens termbank)  
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3.5    Ledning och styrning  

3.5.1  
kvalitet inom hälso- och sjukvård  
utsträckning i vilken hälso- och sjukvården (3.1.1) uppfyller krav relaterade till definierade 
kvalitetsaspekter  

Källa     Contsys  

3.5.2  
kvalitetsledning  
koordinerade aktiviteter (23.6.6) för att styra och kontrollera en hälso- och 
sjukvårdsorganisation (2.2.1) med avseende på kvalitet  

Källa     3R Contsys  

Anmärkning 1     I kvalitetsledningsarbetet ingår att främja patientsäkerhet och granska 
verksamhetens kvalitet. En viktig informationsväg för detta är att följa utvärdering av processer och 
aktiviteter.  

Alternativ definition     ledning med avseende på kvalitet (Contsys SE)  

Anmärkning 2     Definitionen i Contsys SE är formellt fel, eftersom den innehåller hela termen, om 
än delad i ordets två led. Därför används i VGR begreppssystem den definition som gjordes i 3R-
arbetet och som är terminologiskt korrekt.  

3.5.3  
kvalitetssäkring  
del av kvalitetsledning (3.5.2) inriktad mot att ge förtroende för att kvalitetskrav kommer att 
uppfyllas  

Källa     SS-EN-ISO 9000:2015/Contsys  

3.5.4  
kvalitetsstyrning  
del av kvalitetsledning (3.5.2) inriktad mot att uppfylla kvalitetskrav  

Källa     SS-EN-ISO 9000:2015/Contsys SE  

3.5.5  
risk  
kombination av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser  

Källa     ISO Guide 73:2009/Contsys SE  

3.5.6  
oavsiktlig händelse  
fenomen som inte är en del av en normal process (3.6.1) men som kan påverka den  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Den svenska översättningen av EN ISO 13940 är "negativ händelse", en term 
som också definieras i termpost 8.2.4. Den engelska termen är unintended event som alltså 
felöversatts. Därför har termen bytts ut.  
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3.6    Processledning  

3.6.1  
process  
grupp av aktiviteter (23.6.6) som samverkar eller påverkar varandra, och som använder underlag 
för att åstadkomma ett avsett resultat  

Källa     SS-EN ISO 9000:2015/Contsys SE  

3.6.2  
processmodell  
representation av en process (3.6.1)  

Källa     Contsys SE  

3.6.3  
produkt  
utfall från en organisation (3.3.1) , vilket kan framställas utan att någon transaktion äger rum 
mellan organisationen (1.2) och kunden  

Källa     SS-EN-ISO 9000:2015  

3.6.4  
tjänst  
utfall från en organisation (3.3.1) där minst en aktivitet (23.6.6) nödvändigtvis har ägt rum mellan 
organisationen (1.2) och kunden  

Källa     Contsys SE  

3.6.5  
utfall  
resultat av en process (3.6.1)  

Källa     SS-EN-ISO 9000:2015/Contsys SE  

3.7    Tid  

3.7.1  
avtal om möte  
överenskommelse om att träffa någon vid en viss tidpunkt och på en viss plats  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Varken termen eller definitionen är korrekt översättning från engelskan. Den 
engelska termen är appointment som betyder möte, definitionen arrangement to meet someone at 
a particular time and Place. Det handlar alltså inte om avtal utan "arrangemang", det vill säga 
skapande av förutsättningar för ett möte. I de underordnade begreppen bibehålls otydligheten.  

3.8    Ansvar  

3.8.1  
åtagande  
åtgärd som resulterar i en eller flera deltagares skyldighet att följa en regel eller uppfylla ett avtal  

Källa     ISO 12967-1:2009/Contsys SE  



 
9   

3.9    Information, dokumentation, beslutsstöd  

3.9.1  
data  
omtolkningsbar återgivning av information (3.9.5) på ett formaliserat sätt som lämpar sig för 
kommunikation, tolkning eller bearbetning  

Källa     ISO/IEC 2382:2015/Contsys SE, definitionen är ändrad i engelska Contsys.  

Anmärkning 1     I strikt mening är det skillnad mellan data och information. Data blir information 
när någon har tolkat innebörden av data. Många gånger behöver man inte hålla isär begreppen 
data och information. Men exempelvis vid överföring mellan datorer eller lagring i datorminnen är 
det data, inte information, som hanteras.  

Alternativ definition     representation av fakta, idéer eller liknande i en form lämpad för överföring, 
tolkning eller bearbetning av människor eller av automatiska hjälpmedel 
(Rikstermbanken/Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk 2012)  

3.9.2  
dataregister  
identifierbar lagringsresurs för data (3.9.1)  

Källa     Contsys SE  

3.9.3  
hälso- och sjukvårdsdata  
data (3.9.1) som producerats under hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2)  

Källa     Contsys SE  

3.9.4  
hälso- och sjukvårdsinformation  
information (3.9.5) om en person (3.3.4) som är relevant för hens hälso- och sjukvård (3.1.1)  

Källa     Contsys SE  

3.9.5  
information  
kunskap som gäller objekt och som i ett visst sammanhang har en viss betydelse  

Källa     ISO/IEC 2382:2015/Contsys SE, definitionen i ISO-standarden ändrad i engelska Contsys  

Anmärkning 1     I strikt mening är det skillnad mellan data och information. Data blir information 
när någon har tolkat innebörden av dem. Många gånger behöver man inte hålla isär termerna data 
och information. Men t.ex. vid överföring mellan datorer eller lagring i datorminnen är det data, inte 
information, som hanteras.  

Alternativ definition     innebörd hos data (Riksterbanken/Terminologicentrum TNC: Basord i våra 
fackspråk 2012)  

Anmärkning 2     Information är något som har betydelse. Data kan betraktas som information när 
dess betydelse uppdagas.  

Exempel 1     Fakta, händelser, saker, processer och idéer, inklusive begrepp, är exempel på 
objekt.  
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3.9.6  
informationsmodell  
formell modell för en avgränsad uppsättning fakta, begrepp (3.2.1) eller anvisningar med syftet att 
uppfylla ett angivet krav  

Källa     ISO 10303-1:1994, 3.2.21/Contsys SE  

3.9.7  
elektronisk hälsojournal  
register (23.9.2.1) med information (3.9.5) om en patients (5.26.1) hälsa (2.1) och hälso- och 
sjukvård (3.1.1) som ges i ett format som kan bearbetas av datorer  

Källa     ISO 13606-2:2008/Contsys SE definitionen ändrad från ISO-standarden i engelska 
Contsys  

3.9.8  
medium  
material på vilket data (3.9.1) lagras  

Källa     ISO/IEC 14776-151:2010/Contsys SE 

Anmärkning 1     definitionen i den engelska upplagan EN ISO 13940 är ändrad från texten i 
ISO/IEC 14776-151:2010. Den svenska definitionen är en direkt översättning av den engelska 
texten i EN ISO 13940.  

  

5    Begrepp relaterade till hälso- och sjukvårdsaktörer  

5.2  
hälso- och sjukvårdsaktör  
organisation (3.3.1) eller person (3.3.4) som medverkar i hälso- och sjukvård (3.1.1)  

Källa     Contsys SE  

5.2.1  
patient  
hälso- och sjukvårdsaktör (5.2) med en personroll (3.3.6), som söker, erhåller eller har erhållit 
hälso- och sjukvård (3.1.1)  

Källa     Contsys SE  

Alternativ definition     person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård 
(Socialstyrelsens termbank)  

5.2.2  
närstående  
personroll (3.3.6) som är antingen den närmaste levande släktingen till patienten (5.2.1) eller 
identifieras som den som denne har en nära relation till  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Contsystermen närstående är homonym i det svenska sammanhanget. 
Socialstyrelsen skiljer mellan närstående (se Socialstyrelsens definition) och anhörig som är nära 
släkt. Också i svensk lag vacklar dessa begrepp, men Socialstyrelsens termbank gör det naturligt 
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att man i Sverige skiljer mellan dessa begrepp. Därför inkluderas termposten anhörig i 
begreppssystemets komplettering (se den termposten).  

Alternativ definition     person som den enskilde anser sig ha en nära relation till (Socialstyrelsens 
termbank)  

Anmärkning 2     Termposten är en översättning av Contsys EN next of kin som förklaras i 
Wikipedia som en "person's closest living blood relative". Detta är stadfäst i Förenta staternas och 
en del andra länders lagstiftning, varvid termen borde översättas "anhörig". I andra länder, som 
exempel nämns Storbritannien, finns ingen lagstadgad definition, och där används termen också 
när blodsband inte föreligger.  

Det danska ordet pårørende förklaras i Dansk ordbog: "person som tilhører den nærmeste familie 
eller på anden måde er nært knyttet til en person der er syg, har været ude for en ulykke el.lign". 
Pårørende är alltså i allt väsentligt detsamma som Contsys närstående/next of kin.  

5.2.3  
hälso- och sjukvårdsutförare  
hälso- och sjukvårdsaktör (1.0) som kan tilldelas ett eller flera mandat för vårdperiod (11.2.2)  

Källa     Contsys SE/FVM  

Anmärkning 1     I Contsys SE är termen vårdgivare. Vårdgivare definieras i svensk lag [hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) 2 kap. 3 §: Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, 
landsting, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och 
sjukvårdsverksamhet; patientsäkerhetslag (2010:659) och patientdatalagen (2008:355), i båda 
lagarna 1 kap. 3 §: Statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård 
som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan 
juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare)] så 
att en vårdgivare alltid är en organisation och aldrig en person. Contsys definition av vårdgivare 
strider alltså mot svensk lag. Därför har termen bytts ut mot hälso- och sjukvårdsutförare medan 
Contsys definition har behållits. 

Det ska noteras att patientdatalagen och patientsäkerhetslagen i sina definitionen av vårdgivare 
följt Socialstyrelsens termbank i så motto att begreppet inkluderar det som annars kallas 
sjukvårdshuvudman, den organisation som har ansvaret att vård finns tillgänglig inom 
myndighetens ansvarsområde. Hälso- och sjukvårdslagen, som är den senast fastställda lagen, 
begränsar vårdgivarbegreppet till utförare av hälso- och sjukvård, som är juridisk person (inklusive 
myndighet) eller enskild näringsidkare. 

Anmärkning 2     Det svenska begreppet vårdgivare är definierat i kompletteringen till Contsys SE 
(25.2.3.1.1).  

5.2.3.1  
hälso- och sjukvårdsorganisation  
hälso- och sjukvårdsutförare (5.2.3) som har en organisatorisk roll (3.3.7)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Begreppet hälso- och sjukvårdsorganisation behöver i egenskap av organisation 
inte ha men kan ha en administrativ avgränsning. Det finns informellt skapade hälso- och 
sjukvårdsorganisationer liksom formellt avgränsade organisatoriska enheter som är administrativt 
definierade. Se exemplen!  

Alternativ definition     organisation som är engagerad i hälso- och sjukvård (FVM)  
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Anmärkning 2     I NI är termen "organisation (inom hälso- och sjukvård)". Begreppet är inte 
definierat i Socialstyrelsens termbank.  

Exempel 1     Röntgenrond, multidisciplinär diagnoskonferens, vårdavdelning, 
öppenvårdsmottagning vid sjukhus eller vårdcentral.  

5.2.3.2  
anställning inom hälso- och sjukvård  
kontrakt mellan en hälso- och sjukvårdspersonal (5.2.3.3) och en hälso- och 
sjukvårdsorganisation (5.2.3.1) som beskriver de roller (3.3.5) och ansvar som tilldelas denna 
hälso- och sjukvårdspersonal (1.1.3)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Det finns ett formfel i Contsysdefinitionen. En hälso- och sjukvårdsorganisation 
har ingen rättslig status, är rätt och slätt en organisation. I det svenska sammanhanget finns 
begreppet vårdgivare, som definieras separat (se den termposten) av såväl Socialstyrelsen som 
FVM och alltid är en juridisk person (eller enskild näringsidkare). Endast en sådan kan anställa.  

Alternativ definition     kontrakt mellan en hälso- och sjukvårdspersonal och en vårdgivare som 
beskriver de roller och ansvar som tilldelas denna hälso- och sjukvårdspersonal (FVM)  

5.2.3.3  
hälso- och sjukvårdspersonal  
individuell hälso- och sjukvårdsaktör (1.0) som har en personroll (3.3.6) i en hälso- och 
sjukvårdsorganisation (5.2.3.1)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Begreppet inkluderar i Sverige legitimerad personal och personal som endast 
genom sin anställning erhåller mandat att utföra hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdspersonal 
arbetar alltid för en vårdgivare som kan vara en offentlig förvaltning (landsting eller enligt 
delegation sjukhus/primärvådsförvaltning etc.) eller en privat vårdgivare, t.o.m. ett enmansföretag 
(t.ex. ensamarbetande privatläkare eller fysioterapeut). Därför kan en hälso- och sjukvårdspersonal 
vara deltagare i en hälso- och sjukvårdsorganisation, är alltid anställd av en vårdgivare och kan 
arbeta vid en eller flera vårdenheter. 

Contsys definition stämmer inte med det svenska sammanhanget, eftersom en hälso- och 
sjukvårdspersonal behåller denna roll också när hon eller han agerar utanför en hälso- och 
sjukvårdsorganisation (t.ex. har legitimerad personal sitt yrkesansvar även utanför arbetstid och 
utan att vara anställd av en vårdgivare)  

Alternativ definition     person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård 
(Socialstyrelsens termbank)  

5.2.3.3.1  
hälso- och sjukvårdsprofessionell aktör  
hälso- och sjukvårdspersonal (5.2.3.3) som innehar behörighet/legitimation inom hälso- och 
sjukvård (3.1.1) som är giltig inom ett specificerat juridiskt sammanhang  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     I Contsys är behörighet/legitimation kursiverade som om de vore relaterade 
begrepp. De är inte definierade i Contsys, och därför är inte dessa ord referensmarkerade. 
Däremot är behörighet enligt lag definierad och avser en behörighet att agera utan samtycke (se 
den termposten, 11.2.9)  
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5.2.3.3.2  
behörighet för hälso- och sjukvårdsprofessionell aktör  
yrkesbevis inom hälso- och sjukvård 
registrerad behörighet (31.6) som tilldelats en person (3.3.4) och som ger personen (1.1) 
behörighet (6.4.5) att inneha eller utöva specifika roller (3.3.5) inom hälso- och sjukvården 
(3.1.1)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Definitionen talar om behörigheten men exemplen räknar upp behörighetsbevis. 
Därför anges FVM-termen synonymt.  

Alternativ definition     bevis om formell hälso- och sjukvårdskompetens (FVM)  

Exempel 1     Legitimation, examensbevis, specialistbevis, Socialstyrelsens dispensbeslut för icke 
examinerad läkare att utöva läkaryrket, yrkesbevis (t.ex. kuratorer).  

5.2.4  
tredjepart inom hälso- och sjukvård  
hälso- och sjukvårdsaktör (1.0) som inte är hälso- och sjukvårdsutförare (5.2.3) eller patient 
(5.2.1)  

Källa     Contsys SE  

5.2.4.1  
annan vårdare  
tredjepart inom hälso- och sjukvård (5.2.4) som har en personroll (3.3.6)  

Källa     Contsys SE  

Exempel 1     Aktör i hemtjänsten, rödakorsvärd, präst, frivillig som rycker in på en olycksplats.  

5.2.4.2  
stödorganisation inom hälso- och sjukvård  
hälso- och sjukvårdsstödjande organisation 
tredjepart inom hälso- och sjukvård (5.2.4) som har en organisatorisk roll (3.3.7)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Vad som avses är en organisation som inte ingår i hälso- och sjukvården men 
engagerar sig till stöd för verksamheten och direkt eller indirekt ger stöd åt patienterna, eventuellt 
en viss patient.  

Exempel 1     Kyrklig organisation, Röda korset, Rädda barnen, frivilligorganisation, medicinsk 
fakultet vid universitet,.  

5.2.4.3  
patientens representant  
patientens företrädare, patientens ombud 
tredjepart inom hälso- och sjukvård (5.2.4) som har personroll (3.3.6) med rätt att fatta beslut 
för patientens (5.2.1) räkning  

Källa     Contsys SE  
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Anmärkning 1     Beskrivning finns i NI men inte i definitionsform. Där räknas i stället olika typer av 
företrädare upp, vilka i detta begreppssystem visas som specialiseringar. I upphandlingen av 
kärnsystem har FVM valt termen företrädare som dels används av NI, dels var den översättning av 
Contsys som gjordes av 3R-gruppen.  

Anmärkning 2     Varje företrädare ska ha ett uppdrag med befogenhet att företräda patienten, ett 
mandat. Det grundar sig vanligen på ett samtycke, som är implicit i det att patienten ger 
företrädaren uppdraget. Det kan också grunda sig på ett myndighetsbeslut om en företrädare är 
nödvändig (förmyndare för barn där vårdnadshavaren inte kan vara förmyndare) eller patienten 
motsätter sig att få en företrädare. Myndighetsbeslut grundar sig på gällande lag och är inte ett 
separat begrepp utan ingår i begreppssystemet som begreppet bemyndigande enligt lag.  

  

6    Begrepp relaterade till hälso- och sjukvårdsangelägenheter  

6.2  
hälso- och sjukvårdsangelägenhet  
representation av en angelägenhet, som är relaterad till en patients (5.26.1) hälsa (2.1) och/eller 
tillhandahållandet av hälso- och sjukvård (3.1.1) till denna patient (5.2.1) , såsom den 
identifierats av en eller flera hälso- och sjukvårdsaktörer (5.2)  

Källa     Contsys SE  

6.3  
hälsoangelägenhet  
representation av en angelägenhet relaterad till en patients (5.26.1) hälsa (2.1) såsom den 
identifierats av en eller flera hälso- och sjukvårdsaktör (5.2)  

Förklaring     Även en frisk person kan behöva söka vård för vaccination, friskintyg för körkort, 
flygning etc. eller hälsokontroll. Mödravård och verksamheten vid barnavårdscentraler är också 
exempel när en patient utan hälsoproblem behöver söka vård. Screeningundersökningar i 
befolkningen grundar sig också på hälsoangelägenhet och inte hälsoproblem.  

Källa     Contsys SE  

Alternativ definition     hälsoförhållande som utan att utgöra ett hälsoproblem kan föranleda patient 
att utfärda vårdbegäran för egen räkning (FVM)  

6.4  
hälsotillstånd  
observerade eller potentiellt observerbara aspekter av hälsostatus (6.5) vid en viss tidpunkt  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Det väsentliga i detta begrepp är ordet "aspekt". Hälsotillståndet vad avser hjärtat 
kan alltså vara utmärkt hos en patient med totalt sett dåligt hälsotillstånd beroende på att 
hälsotillståndet i mag-tarmkanalen är uselt. Inför en tarmoperation måste cirkulationen undersökas, 
och om den är god kan man operera.  

Alternativ definition     observerbar aspekt av en patients hälsa vid en given tidpunkt (FVM)  

6.4.1  
observerat tillstånd  
hälsotillstånd (6.4) som observerats av en hälso- och sjukvårdsaktör (5.2)  
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Källa     Contsys SE  

6.4.1.1  
professionellt bedömt tillstånd  
observerat tillstånd (6.4.1) som bedömts av hälso- och sjukvårdsprofessionell aktör 
(5.2.3.3.1) avseende hälsostatusets (6.5) uppkomst, förlopp, allvarlighetsgrad eller inverkan på 
hälsostatus (2.2.1)  

Källa     Contsys SE  

6.4.1.2  
resulterande tillstånd  
observerat tillstånd (6.4.1) som representerar ett hälsostatusutfall (26.5.2.1)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     (Ur Contsys SE): Ett resulterande tillstånd kan representera utfallet för 
hälsostatus efter ett enskilt vårdaktivitetselement, ett paket med utredande och/eller behandlande 
vårdaktiviteter i en hälso- och sjukvårdsprocess och dessutom utfallet efter en slutförd klinisk 
process.  

Anmärkning 2     I harmoniseringsarbetet noteras att hälsostatusutfall kursiverats trots att termen 
inte definierats. I den engelska versionen refererar definitionen till output Health state som i 
Contsys SE heter hälsostatus som utfall. Detta begrepp avser utfall av en hel process, medan ett 
resulterande hälsotillstånd anges representera tillståndet också efter enstaka aktiviteter, varför 
hälsostatusutfall är ett alldeles utmärkt begrepp som i den föreliggande harmoniseringen läggs till i 
begreppssystemet.  

Exempel 1     (Ur Contsys SE): Resultat av en vårdprocess, resultat av vårdaktivitet.  

6.4.2  
potentiellt hälsotillstånd  
möjligt framtida eller existerande hälsotillstånd (6.4) som beskrivits av en hälso- och 
sjukvårdsaktör (5.2)  

Källa     Contsys SE  

6.4.2.1  
förmodat tillstånd  
potentiellt hälsotillstånd (6.4.2) som av en hälso- och sjukvårdsaktör (5.2) förmodats föreligga 
på grundval av ett eller flera observerade tillstånd (6.4.1)  

Källa     Contsys SE  

6.4.2.1.1  
arbetshypotes  
förmodat tillstånd (6.4.2.1) som en eller flera hälso- och sjukvårdsprofessionell aktörer 
(5.2.3.3.1) har fastställt vara bäst överensstämmande med de för tillfället kända observerade 
tillstånden (6.4.1)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     En arbetshypotes är vad som i tidigare journalföring kallats preliminär bedömning 
men också en sammanfattning i diagnosens kortform av tillståndet när som helst under processen, 
t.ex. fröe eller efter en hälso- och sjukvårdsaktivitet.  
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Alternativ definition     diagnos (26.7) som beskriver hälsotillståndet (2.2) vid bedömning 
(27.2.7.2.2) under pågående vårdprocess (8.2)  

Anmärkning 2     Den alternativa definitionen avser termen arbetsdiagnos i FVM:s tidigare arbete. 
Det ska tilläggas att man i arbetet med journal via nätet skapat sökordet tidiga hypoteser, något 
som kan omfatta arbetshypotes. Tidiga hypoteser publiceras inte på nätet.  

6.4.2.1.2  
icke verifierat tillstånd  
förmodat tillstånd (6.4.1.5) som en eller flera hälso- och sjukvårdsprofessionella aktörer 
(5.2.3.3.1) har fastställt inte vara förenligt med de kända observerat tillstånd (2.2.1.4)  

Källa     Contsys SE  

6.4.2.2  
måltillstånd  
potentiellt hälsotillstånd (6.4.2) som representerar hälsomål (9.2.5) och/eller vårdaktivitetsmål 
(9.2.6)  

Källa     Contsys SE  

6.4.2.3  
prognostiskt tillstånd  
potentiellt hälsotillstånd (6.4.2) som representerar den förväntade utvecklingen av ett 
hälsostatus (6.5) enligt bedömning av hälso- och sjukvårdsprofessionell aktör (5.2.3.3.1)  

Källa     Contsys SE  

6.4.2.4  
risktillstånd  
potentiellt hälsotillstånd (6.4) som en patient (5.2.1) löper risk att drabbas av  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     En progressiv sjukdom kan kräva prioriterade aktiviteter i processen, något som 
hänsyn ska tas till i den individuella planen. En känd allergi medför hälsorisk, och behandling med 
det allergiframkallande medlet ska undvikas, vilket också ska beaktas.  

6.4.2.5  
hälsoproblem  
hälsotillstånd (6.4) som av en hälso- och sjukvårdsaktör (5.2) betraktas utgöra ett problem  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Hälsoproblem har i VGR:s begreppssystem fått fyra specialiseringar (se 
termpostgruppen 26.4): sjukdom, skada, funktionsnedsättning och ohälsa, vilket tydliggörs i det 
begreppsdiagram som visas i Socialstyrelsens termbank. Gränserna mellan dessa är vaga, och de 
fyra begreppen har definierats endast för att de viktiga kännetecknen som avgränsar begreppen 
ska klargöras. Men en sjuk patient upplever ofta ohälsa. Skada är orsakad utifrån, och det är lätt att 
förstå att våld kan orsaka benbrott. Men förgiftningar ger inre symtom och räknas som skada. En 
infektion som man ådrar sig i arbetet kan räknas som arbetsskada fast infektioner räknas till 
sjukdomar. De allra flesta sjukdomar och skador leder till funktionsnedsättningar. 

Av ovanstående skäl ska man vara frikostig med att använda begreppet hälsoproblem medan ett 
av de underordnade begreppen används om man är säker på att det dominerar starkt över de tre 
sidoordnade begreppen. Observera också att begreppsmodellen knyter begreppet diagnos till 
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hälsotillstånd (och inte t.ex. sjukdom) eftersom det finns tillfällen av full hälsa som i samband med 
en vårdkontakt föranleder diagnosregistrering.  

6.5  
hälsostatus  
hälsoförhållande 
fysiska och mentala funktioner, kroppsstruktur, personliga faktorer, aktivitet, delaktighet samt 
omgivningsfaktorer uttryckt som sammansatt hälsa (26.1) för en patient (5.2.1)  

Förklaring     Hälsotillståndet är en sammansatt aspekt av hälsan som inkluderar brister i hälsa i 
förhållande till WHO:s definition. Det kan finnas intresse att belysa förhållanden i hälsotillståndet 
som inte behöver bli föremål för vårdbegäran. Därför definieras detta begrepp, medan dess 
specialiseringar representerar förhållanden som av ett eller annat skäl föranleder vårdbegäran.  

Källa     Contsys SE  

Alternativ definition     komponent i hälsotillståndet som är föremål för särskilt intresse (FVM)  

6.5.1  
hälsostatus som underlag  
hälsostatus som input, ingångshälsostatus 
hälsostatus (6.5) när en hälso- och sjukvårdsprocess (8.2) initieras  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     I Contsys termpost är "initieras" kursiverat som markering att ordet ingår i den 
refererade termfrasen "hälso- och sjukvårdsprocess (3.3.1) initieras". Detta torde vara tryckfel, och 
ordet initieras är inte kursiverat när det står i motsvarande ställning i andra termposter.  

6.5.2  
hälsostatus som utfall  
hälsoutfall, utfallshälsostatus 
hälsostatus (6.5) när en hälso- och sjukvårdsprocess (8.2) avslutas  

Källa     Contsys SE  

6.5.3  
hälsobehov  
brister i nuvarande hälsostatus (6.5) i förhållande till aspekter på ett önskat framtida hälsostatus 
(2.2.1)  

Källa     Contsys SE  

6.6  
hälso- och sjukvårdssamband  
definierat samband mellan hälso- och sjukvårdsangelägenheter (6.2) såsom det fastställts av en 
eller flera hälso- och sjukvårdsaktör (5.2)  

Källa     Contsys SE  

6.6.1  
hälso- och sjukvårdssamband inom klinisk process  
hälso- och sjukvårdssamband (6.6) som omfattar alla hälso- och sjukvårdsangelägenheter 
(6.2) som är relaterade till en specifik klinisk process (8.2.1)  
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Källa     Contsys SE  

6.6.2  
hälsoproblemlista  
hälso- och sjukvårdssamband (6.6) som binder samman en uppsättning hälsoproblem (6.4.2.5)  

Källa     Contsys SE  

6.6.3  
hälsotillståndsutveckling  
hälso- och sjukvårdssamband (6.6) som visar utvecklingen av hälsotillstånd (6.4) under en 
hälso- och sjukvårdsprocess (8.2) och som inleds med det hälsotillstånd (6.4) som anger 
hälsostatus som underlag (6.5.1)  

Källa     Contsys SE I(6.6.3)  

  

7    Begrepp relaterade till aktiviteter  

7.2  
hälso- och sjukvårdsaktivitet  
vårdaktivitet 
aktivitet (23.6.6) som avser att direkt eller indirekt förbättra eller upprätthålla ett hälsostatus (6.5)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     I NI är termen aktivitet (inom hälso- och sjukvård).  

Anmärkning 2     Begreppet säger inget om vem eller vad som utför aktiviteten. Den kan vara 
hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande eller bidra till utredning och behandling av hälsoproblem.  

7.2.1  
hälso-och sjukvårdsutföraraktivitet  
hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2) som utförs av en hälso- och sjukvårdsutförare (5.2.3)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     I enlighet med resonemanget om vårdgivare/hälso- och sjukvårdsutförare är 
termen ändrad från Contsys vårdgivaraktivitet.  

7.2.2  
hälso- och sjukvårdsaktivitetsförteckning  
förteckning över de hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2) som erbjuds av en hälso- och 
sjukvårdsutförare (5.2.3)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Obs att Contsys vårdgivare bytts mot hälso- och sjukvårdsutförare.  

7.2.4  
ordinerad egenvård  
egenvårdsaktivitet (27.2.4.1) som ordinerats av hälso- och sjukvårdsprofessionell aktör 
(5.2.3.3.1)  
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Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     hälso- och sjukvårdsaktivitet som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
bedömt att en patient) själv kan utföra (Socialstyrelsens termbank reviderad)  

Alternativ definition     Socialstyrelsen använder termen hälso- och sjukvårdsåtgärd, som inte finn 
med i FVMs begreppssystem.  

7.2.5  
hälso- och sjukvårdstredjepartsaktivitet  
tredjepartsaktivitet 
hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2) som utförs av en tredjepart inom hälso- och sjukvård 
(5.2.4)  

Källa     Contsys SE  

7.2.6  
ordinerad tredjepartsaktivitet  
hälso- och sjukvårdstredjepartsaktivitet (7.2.5) ordinerad av hälso- och 
sjukvårdsprofessionell aktör (5.2.3.3.1)  

Källa     Contsys SE  

7.2.7  
hälso- och sjukvårdsaktivitetselement  
vårdaktivitetselement, aktivitetselement 
element av hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2) som är inriktat på en typ av syfte  

Källa     Contsys SE  

7.2.7.1  
hälso- och sjukvårdsaktivitet för behandling  
behandlande vårdaktivitet, behandlande aktivitet, vårdaktivitet för behandling 
hälso- och sjukvårdsaktivitetselement (7.2.7) med syfte att direkt förbättra eller upprätthålla ett 
hälsostatus (6.5)  

Källa     Contsys SE  

7.2.7.2  
hälso- och sjukvårdsaktivitet för utredning  
utredande vårdaktivitet, utredande aktivitet, vårdaktivitet för utredning 
hälso- och sjukvårdsaktivitetselement (7.2.7) med syfte att klargöra ett eller flera hälsotillstånd 
(6.4) hos en patient (5.2.1)  

Källa     Contsys SE  

7.2.7.3  
aktivitetshantering inom hälso- och sjukvård  
hälso- och sjukvårdsaktivitetselement (7.2.7) under vilket status för hälso- och 
sjukvårdsaktiviteter (7.2) i en vårdplan (9.2) förändras  

Källa     Contsys SE  

7.2.7.4  
bedömning inom hälso- och sjukvård  
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hälso- och sjukvårdsaktivitetselement (7.2.7) där en åsikt bildas angående hälsotillstånd (6.4) 
och/eller hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2)  

Källa     Contsys SE  

7.2.7.5  
vårdbehovsbedömning  
bedömning inom hälso- och sjukvård (7.2.7.4) under vilken hälso- och sjukvårdsprofessionell 
aktör (5.2.3.3.1) med beaktande av en patients (5.2.1) hälsobehov (6.5.3) fastställer 
behovsbestämda hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Contsys SE anger "behovsbestämd" kursiv, men den termen är inte definierad, 
inte heller tillsammans med hälso- och sjukvådsaktiviteter.  

7.2.7.6  
hälso- och sjukvårdsplanering  
hälso- och sjukvårdsaktivitetselement (7.2.7) inom aktivitetshantering inom hälso- och 
sjukvård (7.2.7.3) under vilket en vårdplan (9.2) skapas eller ändras  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     skapande av vård- och omsorgsplan i hälso- och sjukvården (FVM begrepp som 
hämtats från 3R Contsys men definieras enligt sin plats i begreppsmodellen)  

7.2.7.7  
utvärdering inom hälso- och sjukvård  
hälso- och sjukvårdsaktivitetselement (7.2.7) under vilket aspekter av minst ett annat hälso- 
och sjukvårdsaktivitetselement (7.2.7) utvärderas  

Källa     Contsys SE  

7.2.7.7.1  
utvärdering av hälso- och sjukvårdsprocess  
utvärdering inom hälso- och sjukvård (7.2.7.7) där hälso- och sjukvårdsprocess (8.2) 
systematiskt bedöms i förhållande till krav  

Källa     Contsys SE  

7.2.7.8  
dokumentation inom hälso- och sjukvård  
vårddokumentation 
hälso- och sjukvårdsaktivitetselement (7.2.7) under vilket patientrelaterad information skapas 
eller upprätthålls  

Källa     Contsys SE  

7.2.7.9  
kommunikation inom hälso- och sjukvård  
kommunikation inom vården 
hälso- och sjukvårdsaktivitetselement (7.2.7) under vilket minst två hälso- och 
sjukvårdsaktörer (5.2) kommunicerar  

Källa     Contsys SE  



 
21   

7.2.8  
automatiserad hälso- och sjukvård  
metod för att tillhandahålla hälso- och sjukvård (3.1.1) som initieras av en ansvarig hälso- och 
sjukvårdsaktör (5.2) och därefter utförs automatiskt av en automatisk medicinteknisk produkt 
(7.2.9.2)  

Källa     Contsys SE  

7.2.9  
hälso- och sjukvårdsresurs  
resurs (3.4.1) som behövs för att utföra hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2)  

Källa     Contsys SE  

7.2.9.1  
vårdlokal  
plats där direkta hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2) utförs  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Plats avser patientens geografiska lokalisation, inte det område på patientens 
kropp som behandlas.  

7.2.9.2  
automatisk medicinteknisk produkt  
medicinteknisk produkt (3.4.2) som kan utföra automatiserade hälso- och sjukvårdsaktiviteter 
(7.2)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     medicinteknisk produkt som efter programmering utför hälso- och 
sjukvårdsaktiviteter (FVM)  

7.2.9.3  
hantering av hälso- och sjukvårdsresurs  
aktivitet (23.6.6) för att leda och styra tillgången på och användning av de hälso- och 
sjukvårdsresurser (7.2.9) som krävs för att utföra hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2)  

Källa     Contsys SE  

7.2.10  
hälso- och sjukvårdsfinansiering  
vårdfinansiering 
resurs (3.4.1) som tillhandahålls för att finansiera tillhandahållande av hälso- och sjukvård (3.1.1)  

Källa     Contsys SE  

  

8    Begrepp relaterade till process  

8.2  
hälso- och sjukvårdsprocess  
vårdprocess 
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grupp av hälso- och sjukvårdsaktiviteter (9.2.7) som samverkar eller påverkar varandra och 
som omformar underlag (input) till resultat (output, utfall)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     process avseende hälso- och sjukvård som hanterar ett eller flera relaterade 
hälsoproblem eller hälsotillstånd i syfte att främja ett avsett resultat (Socialstyrelsens termbank) 
Process är definierat i ISO 9000 (termpost 3.3). Hälso- och sjukvårdsprocess är varje process som 
ska påverka hälsostatus hos en patient.  

Alternativ definition     Vårdprocessen startar när vårdbegäran mottas. I information om processen 
kan dock inkluderas aktiviteter utförda före den formella processtarten. T.ex. kan en person på 
grund av hälsoproblem utföra egenvård som försök att bli bättre men ge upp och ställa 
vårdbegäran för egen räkning. När den leder till vårdåtagande är det angeläget att egenvården 
inkluderas i processen eftersom den kan påverka utfallet av processen. Den ska alltså inte bara 
vara ett element i sjukhistorien.  

8.2.1  
klinisk process  
hälso- och sjukvårdsprocess (8.2) som omfattar alla hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2), 
utförda eller ordinerade av hälso- och sjukvårdsutförare (5.2.3), som hanterar identifierade eller 
specificerade hälso- och sjukvårdsangelägenheter (6.2)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     delprocess inom en vårdprocess i syfte att direkt påverka patientens hälsotillstånd 
(FVM)  

Alternativ definition     Den kliniska processen är det som i SAMBA visas som kärnprocessen inom 
hälso- och sjukvården, där patientens hälsotillstånd är förädlingsobjekt. En klinisk process kan inte 
identifieras om det inte pågår en hälso- och sjukvårdsprocess.  

8.2.2  
ledning och styrning av hälso- och sjukvårdskvalitet  
samordnade aktiviteter (23.6.6) för att leda och styra en hälso- och sjukvårdsorganisation 
(5.2.3.1) med avseende på kvalitet  

Källa     Contsys SE  

8.2.3  
hälso- och sjukvårdsadministration  
administrativ aktiviteter (28.2.3.1) relaterade till hälso- och sjukvårdsprocesser (8.2)  

Källa     Contsys SE  

8.2.4  
negativ händelse  
oavsiktlig händelse (3.5.6) som har negativ inverkan på utfall av hälso- och sjukvårdsprocess 
(8.2)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Se också termpost 3.5.6!  
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8.2.5  
hantering av negativa händelser  
uppsättning hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2) som utförs som respons på en negativ 
händelse (8.2.4)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Detta begrepp får inte förväxlas med avvikelsehantering, som inte förekommer i 
Contsys SE men är en viktig funktion i svensk sjukvård. Som framgår av termposten negativ 
händelse är en sådan en avvikelse liksom ett tillbud. hantering av negativa händelser består av 
hälso- och sjukvårdsaktiviteter som alltid riktar sig till ett hälsostatus som föreligger hos en enda 
patient, och begreppet avser alltså medicinska åtgärder för att neutralisera den negativa 
händelsen. Avvikelsehantering riktar sig inte till en viss patient utan avser att analysera orsakerna 
till tillbud och negativa händelser samt inkludera åtgärder för att förhindra ett upprepande.  

8.2.6  
hälso- och sjukvårdstjänst  
vårdtjänst 
tjänst (3.6.4) som är resultatet av en hälso- och sjukvårdsprocess (8.2)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     hälso- och sjukvårdsaktivitet som erbjuds av vårdenhet (FVM)  

Alternativ definition     I den gällande Contsysstandarden finns termen healtcare service som av 3R 
översatts med termen "hälsoutfall för hälso- och sjukvårdsprocess" och definierats "resultat av en 
hälso- och sjukvårdsprocess som patient erhåller". Detta är inte en tjänst (service), och begreppet 
hör i stället samman med hälsotillstånd efter en fullbordad process.  

8.2.7  
förteckning över hälso- och sjukvårdstjänster  
tjänsteutbudskatalog inom hälso- och sjukvård, vårdtjänstkatalog 
förteckning över de typer av hälso- och sjukvårdstjänster (8.2.6) som erbjuds av en eller flera 
hälso- och sjukvårdsutförare (5.2.3)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     förteckning av tjänsteutbud (FVM) 
Systemet med utbudskatalog är välutvecklat i flera röntgeninformationssystem (RIS). Det går lika 
bra att använda vid vilken vårdenhet som helst, men funktionen är nödvändig att bevara vid bild- 
och funktionsmedicinska verksamheter.  

Anmärkning 2     Contsys term vårdgivare i definitionen bytt mot hälso- och sjukvårdsutförare.  

  

9    Begrepp relaterade till hälso- och sjukvårdsplanering  

9.2  
vårdplan  
hälso- och sjukvårdsplan 
dynamisk, individuellt anpassad plan som inkluderar identifierade behovsbestämda hälso- och 
sjukvårdsaktiviteter (7.2) , hälsomål (9.2.5) och vårdaktivitetsmål (9.2.6) som är relaterade till 
en eller flera specificerade hälsoangelägenhet (6.3) i en hälso- och sjukvårdsprocess (8.2)  
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Källa     Contsys SE  

Alternativ definition     vård- och omsorgsplan som beskriver hälso- och sjukvård för en enskild 
patient (Socialstyrelsens termbank)  

9.2.1  
uniprofessionell vårdplan  
professionsspecifik vårdplan 
vårdplan (9.2) som är begränsad till de hälso-och sjukvårdsutföraraktiviteter (7.2.1) som utförs 
av hälso- och sjukvårdsprofessionell aktörer (5.2.3.3.1) som har samma behörighet (31.6)  

Källa     Contsys SE  

9.2.2  
multiprofessionell vårdplan  
professionsgenerell hälso- och sjukvårdsplan, multidisciplinär vårdplan 
vårdplan (9.2) som omfattar hälso-och sjukvårdsutföraraktiviteter (7.2.1) som utförs av hälso- 
och sjukvårdsprofessionella aktörer (5.2.3.3.1) som har olika behörighet (31.6)  

Källa     Contsys SR  

9.2.3  
standardiserad vårdplan  
innehåll och struktur för en potentiell vårdplan (9.2) som kan återanvändas under specificerade 
omständigheter  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     En publicerad standardiserad vårdplan ska innehålla uppgift om versionsnummer, 
publiceringsdatum och eventuell giltighetstid.  

Alternativ definition     [hälso- och sjukvård] vård- och omsorgsplan som på förhand fastlagts utifrån 
systematiskt framtaget kunskapsunderlag och som beskriver rekommenderade hälso- och 
sjukvårdsaktivitet för specifika hälsoproblem (Socialstyrelsens termbank, reviderad; Socialstyrelsen 
skriver sjukvårdsåtgärder).  

9.2.4  
kliniskt kunskapsunderlag  
uppsättning av systematiskt framtagna uttalanden, avsedda att ge stöd för de beslut som fattas av 
hälso- och sjukvårdsaktörer (5.2), om hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2) som ska utföras 
utifrån specificerade hälsoangelägenheter (6.3)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Termen vårdprogram används ofta för detta begrepp. Emellertid används termen 
vårdprogram även för andra begrepp än vad kliniskt kunskapsunderlag avser. Denna Standard 
undviker därför termen vårdprogram.  

9.2.4.1  
vårdriktlinje  
anpassat kliniskt kunskapsunderlag (9.2.4)  

Källa     Contsys SE  
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9.2.4.2  
vårdaktivitetsförlopp  
förlopp av hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2) som utgör underlag för innehållet i 
standardiserad vårdplaner (9.2.3)  

Källa     Contsys SE  

9.2.5  
hälsomål  
önskat utfall av en hälso- och sjukvårdsprocess (8.2) som hanterar hälsobehov (6.5.3)  

Källa     Contsys SE  

9.2.6  
vårdaktivitetsmål  
önskat resultat av en eller flera hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2), betraktat som ett delmål för 
att uppnå ett specifikt hälsomål (9.2.5)  

Källa     Contsys SE  

9.2.7  
grupp av hälso- och sjukvårdsaktiviteter  
grupp av vårdaktiviteter, uppsättning av vårdaktiviteter 
uppsättning av hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2)  

Källa     Contsys SE  

9.2.8  
behovsbestämd hälso- och sjukvårdsaktivitet  
behovsbestämd vårdaktivitet, hälso- och sjukvårdsbehov, vårdbehov 
grupp av hälso- och sjukvårdsaktiviteter (9.2.7) som inkluderar de hälso- och 
sjukvårdsaktiviteter (7.2) som bedöms föreligga behov av för att hantera specificerade 
hälsobehov (6.5.3)  

Källa     Contsys SE  

  

10    Begrepp relaterade till tid  

10.2  
hälso- och sjukvårdsrelaterad period  
tidsintervall relaterat till hälsan (26.1) hos en patient (5.2.1) och/eller tillhandahållandet av hälso- 
och sjukvård (3.1.1) för denna patient (5.2.1)  

Källa     Contsys SE  

10.2.1  
vårdperiod med mandat  
vårduppdragsperiod 
uppsättning vårdaktivitetsperioder (10.2.2) under vilka en hälso- och sjukvårdsutförare (5.2.3) 
har mandat (23.8.2) att utföra de hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2) som krävs för att 
tillgodose specificerade hälsobehov (6.5.3)  

Källa     Contsys SE  
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Anmärkning 1     Contsys refererade term vårdgivare är bytt mot hälso- och sjukvårdsutförare  

10.2.2  
vårdaktivitetsperiod  
tidsintervall under vilket hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2) utförs för en patient (5.2.1)  

Källa     Contsys SE  

10.2.2.1  
vårdkontaktperiod  
vårdmötesperiod 
vårdaktivitetsperiod (10.2.2) under vilken en vårdkontakt (10.2.2.1.1) sker  

Källa     Contsys SE  

10.2.2.1.1  
vårdkontakt  
hälso- och sjukvårdskontakt 
samspel mellan en patient (5.2.1) och en eller flera hälso- och sjukvårdspersonal (5.2.3.3)  

Källa     Contsys SE  

Alternativ definition     kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och 
sjukvård utförs (Socialstyrelsens termbank)  

10.2.2.1.2  
initial vårdkontakt  
vårdkontakt (10.2.2.1.1) under vilken en klinisk process (8.2.1) initieras  

Källa     Contsys SE  

10.2.2.2  
period för indirekt vårdaktivitet  
vårdaktivitetsperiod (10.2.2) under vilken patienten (5.2.1) inte är involverad  

Källa     Contsys SE  

10.2.2.3  
period för egenvård  
egenvårdsperiod 
vårdaktivitetsperiod (10.2.2) under vilken ordinerad egenvård (7.2.4) utförs  

Källa     Contsys SE  

10.2.2.4  
element inom vårdaktivitetsperiod  
del av vårdaktivitetsperiod 
del av en vårdaktivitetsperiod (10.2.2) under vilken en hälsoangelägenhet (6.3) specifikt 
hanteras  

Källa     Contsys SE  

10.2.2.5  
avtal om vårdkontakt  
avtal om tid och sammanhang för en vårdaktivitetsperiod (10.2.2)  
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Källa     Contsys SE  

10.2.3  
fördröjning av hälso- och sjukvårdsaktivitet  
hälso- och sjukvårdsrelaterad period (10.2) under vilken en hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2) 
är planerad att vara påbörjad men inte är påbörjad  

Källa     Contsys SE  

10.2.3.1  
fördröjning på grund av hälsotillstånd  
fördröjning av hälso- och sjukvårdsaktivitet (10.2.3) orsakad av ett hälsotillstånd (6.4)  

Källa     Contsys SE  

10.2.3.2  
fördröjning på grund av bristande resurser inom hälso- och sjukvårdsorganisation  
fördröjning av hälso- och sjukvårdsaktivitet (10.2.3) orsakad av bristande resurser (3.4.1) inom 
hälso- och sjukvårdsorganisation (5.2.3.1) då det inte föreligger någon fördröjning på grund 
av hälsotillstånd (10.2.3.1)  

Källa     Contsys SE  

10.2.3.3  
fördröjning på grund av patientpreferens  
patientvald väntan (PvV) 
fördröjning av hälso- och sjukvårdsaktivitet (10.2.3) enligt patientens (5.2.1) preferens, när det 
varken föreligger en fördröjning på grund av hälsotillstånd (10.2.3.1) eller en fördröjning på 
grund av bristande resurser inom hälso- och sjukvårdsorganisation (10.2.3.2)  

Källa     Contsys SE  

10.2.4  
episod för klinisk process  
hälso- och sjukvårdsrelaterad period (10.2) som inkluderar alla vårdaktivitetsperioder (10.2.2) 
i en enskild klinisk process (8.2.1)  

Källa     Contsys SE  

10.2.6  
vårdepisod  
hälso- och sjukvårdsepisod, episod relaterad till hälsoangelägenhet 
hälso- och sjukvårdsrelaterad period (10.2) under vilken hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2) 
utförs för att hantera en hälsoangelägenhet (6.3) som identifierats av hälso- och 
sjukvårdsprofessionell aktör (5.2.3.3.1)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     period under vilken hälso- och sjukvårdsaktiviteter utförs syftande på ett 
hälsoförhållande (FVM utgående från definition i 3R Contsys) 
Socialstyrelsen definierar "samtliga vårdkontakter med en patient för ett visst hälsoproblem". 
Denna definition visar att det rör sig om en grupp av kontakter men trycker inte på tidsperioden. 3R 
Contsys' fullständiga definition är: "hälsorelaterad tidsperiod under vilken hälso- och 
sjukvårdsaktiviteter utförs syftande på en hälsoangelägenhet identifierad av en person med formell 
hälso- och sjukvårdskompetens". För det första hanterar vi bara det som är hälsorelaterat. För det 
andra är en period i detta sammanhang alltid ett tidsbegrepp, en tidsperiod. Det är viktigt att det är 
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aktiviteterna som knyter ihop episoden, inte kontakterna. För det tredje används termen 
hälsoangelägenhet på annat ställe i FVM begreppssystem, och hälsoförhållande omfattar såväl 
hälsoproblem som förhållanden som inte utgör problem men ändå kan föranleda vårdbegäran. För 
det fjärde kan hälsoförhållandet identifieras även av den som inte har formell hälso- och 
sjukvårdskompetens.  

Exempel 1     Alla synundersökningar under många år för att en person ska få och få behålla 
flygcertifikat. En serie vaccinationer, som kan behöva upprepas med flera års mellanrum. Två (eller 
flera) vårdprocesser inkluderande vårdtillfällen för cancer, som under första processen "botas", dvs 
avslutas med att patienten friskförklaras och släpps från kontrollrutin men där den andra (och 
följande) processer föranleds av recidiv. Regelbundna kontroller för diabetes. Penicillinkur mot 
halsfluss, där vårdepisoden består av de upprepade egenvårdsaktiviteterna då patienten efter 
ordination äter sina antibiotikadoser till dess rätt dosantal uppnåtts och episoden är slut. Sista 
exemplet är en specialisering med termen egenvårdsperiod.  

10.2.6.1  
målrelaterad vårdepisod  
vårdepisod (10.2.6) under vilken de utförda hälso- och sjukvårdsaktiviteterna (7.2) är inriktade 
på ett specifikt vårdaktivitetsmål (9.2.6)  

Källa     Contsys SE  

10.2.6.2  
grupp av vårdepisoder  
uppsättning av vårdepisoder, kumulativa vårdepisoder 
uppsättning av vårdepisoder (10.2.6) avgränsad av ett hälso- och sjukvårdssamband (6.6)  

Källa     Contsys SE  

  

11    Begrepp relaterade till ansvar  

11.2  
hälso- och sjukvårdsmandat  
hälso- och sjukvårdsuppdrag, vårdmandat, vårduppdrag 
mandat (23.8.2) , baserat på ett vårdåtagande (11.2.10) och antingen ett informerat samtycke 
(11.2.6) eller behörighet enligt lag (11.2.9) , som definierar rättigheterna och skyldigheterna för 
en enskild hälso- och sjukvårdsaktör (5.2) med avseende på dennas medverkan i hälso- och 
sjukvårdsprocess (8.2) som utförs för en specifik patient (5.2.1)  

Källa     Contsys SE  

Alternativ definition     vårdmandat baserad på ett åtagande och antingen ett informerat samtycke 
eller auktoriserat enligt lag och som definierar rättigheter och skyldigheter för en hälso- och 
sjukvårdsaktör baserad på dennes involvering i hälso- och sjukvårdsprocessen för en patient (3R 
Contsys) 

mandat att tillhandahålla hälso- och sjukvårdsaktiviteter åt en patient (FVM)  

11.2.1  
mandat att framställa vårdbegäran  
uppdrag att framställa vårdbegäran 
hälso- och sjukvårdsmandat (11.2) som fördelar rättigheter och skyldigheter att efterfråga 
utförande av hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2)  
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Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     vårdmandat som ger hälso- och sjukvårdspersonal rätt att utfärda vårdbegäran 
(FVM) 
I FVM har använts "mandat att begära vård", vilken är hämtad från SAMBA i stället för den tyngre 
termen i 3R Contsys "mandat att framställa vårdbegäran". Den är också en bättre översättning av 
den engelska termen "demand mandate".  

Alternativ definition     mandat att begära vård (FVM i förfrågningsunderlaget)  

Anmärkning 2     Mandat att begära vård behövs inte för enskild person, som alltid kan framställa 
vårdbegäran för egen räkning. Detta begrepp behövs för att markera när hälso- och 
sjukvårdspersonal eller patientens representant har rätt att utfärda vårdbegäran, dvs remiss eller 
förfrågan.  

11.2.2  
mandat för vårdperiod  
hälso- och sjukvårdsmandat (11.2) som ger befogenhet för en vårdperiod med mandat (10.2.1)  

Källa     Contsys SE  

11.2.3  
mandat för hälso- och sjukvårdsaktivitet  
hälso- och sjukvårdsmandat (11.2) som fördelar rättigheter och skyldigheter att utföra specifika 
hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     I 3R Contsys finns termfrasen "mandat att tilldela hälso- och sjukvårdsaktiviteter" 
med definition "vårdmandat att tilldela rättigheter och skyldigheter att utföra specifika hälso- och 
sjukvårdsaktiviteter". Eftersom ett mandat i sig för förenat med rättigheter och skyldigheter är den 
delen av definitionen onödig. Betydelsen av ordet "tilldela" i termfrasen är oklar.  

Alternativ definition     vårdmandat som avser specifik hälso- och sjukvårdsaktivitet (FVM)  

11.2.4  
mandat för kontinuitetssamordning  
hälso- och sjukvårdsmandat (11.2) som fördelar rättigheter och skyldigheter att övervaka och 
samordna utförande av den vård som beskrivs i mandat för vårdperiod (11.2.2) relaterade till 
hälso- och sjukvårdsangelägenheter (6.2) ingående i specifika hälso- och sjukvårdssamband 
(6.6)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Term enligt FVM: samordningsmandat. Definition: vårdmandat med uppdrag att 
samordna hälso- och sjukvårdsaktiviteter i syfte att skapa kontinuitet i vården av en patient (FVM)  

Alternativ definition     vårdmandat avseende rättigheter och skyldigheter att övervaka och 
koordinera vård beskriven i de mandat som bemyndigar en vårduppdragsperiod relaterade till 
hälso- och sjukvårdsangelägenheter ingående i ett hälso- och sjukvårdssamband (3R Contsys) 
Definitionen enligt 3R Contsys är en god översättning av definitionen i engelskspråkiga Contsys: 
"healthcare mandate assigning the right and obligation to monitor and coordinate the delivery of 
care described in those care period mandates related to healthcare matters linked by specific 
health threads". Båda definitionerna är i stort sett lika obegripliga och hänvisar till så många 
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mandatbegrepp att modelleringen blir svår. Självklart ska bara mandaterade aktiviteter samordnas, 
det behöver inte upprepas i denna definition.  

Exempel 1     Mandat för koordinator, t.ex. teamsjuksköterska, vårdplatssamordnare, 
distriktssjuksköterska.  

11.2.5  
mandat att kommunicera personlig information  
mandat att förmedla personlig information, uppdrag att kommunicera personlig information 
hälso- och sjukvårdsmandat (11.2) som anger rättighet att kommunicera dokumenterad 
personlig information  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     FVM term: mandat att lämna ut journalhandling 
vårdmandat) som ger hälso- och sjukvårdspersonal rätt att lämna ut uppgift ur patientjournal (3R 
Contsys reviderad, avser där termen "mandat att kommunicera personlig information").  

Anmärkning 2     Patientdatalagen (2008:355) 4 kap. 1 och 4 §§ bestämmer hur hälso- och 
sjukvårdspersonal ska ha tillgång till patientjournalen. Om hälso- och sjukvårdspersonal som inte 
har tillgång enligt dessa lagrum behöver information och rekvirerar den ska den som disponerar 
informationen under förutsättning av mandat för det ställa informationen till förfogande. Om 
utlämning sker utanför vårdgivarens gräns, antingen till aktör utanför hälso- och sjukvården (5 kap.) 
eller till annan vårdgivare (6 kap., sammanhållen journal) krävs motsvarande mandat.  

11.2.6  
informerat samtycke  
aktivt samtycke 
tillstånd att utföra hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2), som frivilligt ges av en patient (5.2.1) 
som har samtyckesförmåga, eller av patientens representant, efter att tillståndsgivaren har fått 
information om syftet med och de möjliga resultaten av hälso- och sjukvårdsaktiviteterna  

Anmärkning 1     Samtycke är avgörande för om en hälso- och sjukvårdsaktivitet får utföras eller 
inte (såvida inte bestämmelser i lag tar över kravet på samtycke). Samtycket måste ses i proportion 
till aktivitetens art och dignitet. Det ska t.ex. inte behövas ett dokumenterat informationsförfarande 
följt av viljeyttrat samtycke när hjärtat ska avlyssnas med stetoskop. Samtycket får då anses 
presumerat. Ett kirurgiskt ingrepp som är förenat med risk för komplikationer bör inte utföras utan 
noggrann information till patienten och ett uttryckligt samtycke som ska dokumenteras.  

Alternativ definition     frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som 
tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller (Socialstyrelsen termbank)  

11.2.7  
misstycke  
nekat samtycke 
nekande till att tillåta att specifika hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2) utförs  

Källa     Contsys SE  

11.2.8  
samtyckesförmåga  
förmåga hos patienten (5.2.1) och/eller patientens representant (5.2.4.3) att ge informerat 
samtycke (11.2.6) eller uttala misstycke (11.2.7)  

Källa     Contsys SE  
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Anmärkning 1     Om en patient inte har förmåga att själv ta ställning till samtycke kan 
bemyndigande enligt lag träda i samtyckets ställe. Brist på förmågan leder oftare till att företrädare 
(patientens representant) behöver utses med eget mandat.  

Alternativ definition     förmåga hos patient att ge samtycke (FVM; 3R Contsys reviderad)  

11.2.9  
behörighet enligt lag  
bestämmelse i lagstiftningen som under vissa omständigheter kan upphäva behovet av samtycke 
(11.2.6)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     3R Contsys ger definitionen "bestämmelse i lagstiftning som under vissa 
omständigheter kan upphäva behovet av informerat samtycke" vilket är en god översättning av 
definitionen i Contsys på originalspråket. Vilka omständigheter det rör sig är framgår i lagen, och 
"under vissa omständigheter" är inte bara onödigt utan gör definitionen oklar. Ordet "kan" gör att 
sambandet är osäkert. Det ska framgå i begreppsmodellen att bemyndigande enligt lag antingen 
föreligger (och då tar det över samtycke) eller inte (varvid samtycke krävs). Samtycke kan enligt 
Socialstyrelsens definition (se 6.5) bara ges efter information, varför "informerat" är ett onödigt ord.  

Alternativ definition     Behörighet definieras i Rikstermbanken "uppfyllande av formella krav" (samt 
på många sätt knutet till hur man får tillgång till delar av IT-system). Bemyndigande förklaras i 
Rikstermbanken "det att tilldela någon befogenhet" (hämtat ur den svensk-albanska tolkordboken). 
I FVM har man valt termen "bemyndigande" eftersom det ofta rör sig om en tillfällig rätt att frångå 
samtyckeskravet, inte en ständig rätt att göra det. Lagen ska med andra ord tolkas i varje enskilt 
fall, inte ge en ständig behörighet.  

11.2.10  
vårdåtagande  
hälso- och sjukvårdsåtagande 
acceptans av ett hälso- och sjukvårdsmandat (11.2) av den hälso- och sjukvårdsaktör (5.2) 
som tilldelas det  

Anmärkning 1     Beslutet fattas av hälso- och sjukvårdspersonal men binder normalt sett en 
vårdenhet till att handlägga. 

Ett vårdåtagande kan leda till mycket kort handläggning av det som önskas i vårdbegäran. T.ex. 
kan egenvård rekommenderas, vilket är en ordination förenad med kliniskt ansvarstagande och 
som avslutar vårdåtagandet. En lång vårdprocess kan startas av vårdåtagandet. Inom radiologin 
används termen berättigandebedömning, vilket är en hälso- och sjukvårdstjänst som innefattar att 
endera 

1)den begärda undersökningen initieras 
2)beslut tas att genomföra en annan undersökning 
3)att undersökningen avstås och remissen besvaras 

Samtliga dessa alternativ innebär en klinisk bedömning under ansvar och görs inom ramen för ett 
vårdåtagande som i alternativ 3 avslutas med remissvaret.  

Alternativ definition     beslut av mottagande vårdenhet att acceptera vårdbegäran 
(Socialstyrelsens termbank)  

11.2.11  
patientönskemål  
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önskemål som uttrycks av patienten (5.2.1) eller av patientens representant (5.2.4.3) angående 
utförande av vissa hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2)  

Källa     Contsys SE  

11.3  
vårdbegäran  
begäran om hälso- och sjukvård 
begäran om utförande av hälso-och sjukvårdsutföraraktivitet (7.2.1) som uttrycks av en hälso- 
och sjukvårdsaktör (5.2)  

Källa     Contsys SE 
I enlighet med resonemanget om vårdgivare/hälso- och sjukvårdsutförare är termen 
vårdgivaraktivitet ändrad till hälso-och sjukvårdsutföraraktivitet.  

Anmärkning 1     Detta är ett rotbegrepp som ska kunna instansieras. Normalt sett kommer 
emellertid den som utfärdar vårdbegäran att kunna identifieras, antingen patienten själv 
(vårdbegäran för egen räkning) eller hälso- och sjukvårdspersonal (remiss). Vem som utfärdar 
vårdbegäran framgår av specialiseringarna. Hälso- och sjukvård kan också utföras utan att 
vårdbegäran gjorts. 
En vårdbegäran ställs alltid till en hälso- och sjukvårdsorganisation. En förfrågan till hälso- och 
sjukvårdspersonal handläggs av mottagaren i dennes roll som anställd av en vårdgivare och vid en 
vårdenhet. I informationsmodellen visas med attribut exakt på vilken specialiseringsnivå av hälso- 
och sjukvårdsorganisation som mottagandet sker.  

Alternativ definition     begäran om erhållande av hälso- och sjukvård (Socialstyrelsens termbank)  

Anmärkning 2     Bedömning av en vårdbegäran leder till endera av två beslut. Om vårdbegäran 
uppenbarligen hamnat fel (resurser saknas, vårdbegäran är feladresserad) är nästa steg 
hänvisning. Alternativet är att vårdbegäran accepteras, vilket leder till vårdåtagande. Därigenom 
tas ansvar för handläggning av det som begärs i vårdbegäran. Se vårdåtagande!  

11.3.1  
begäran om initial vårdkontakt  
första vårdbegäran (11.3) gällande en eller flera specifika hälso- och sjukvårdsangelägenheter 
(6.2) som ska bedömas av en hälso- och sjukvårdsutförare (5.2.3)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Vårdgivare utbytt mot hälso- och sjukvårdsutförare.  

11.3.2  
hänvisning  
Vårdhänvisning, överföringsremiss, begäran om övertagande av vårdansvar 
vårdbegäran (11.3) där en hälso- och sjukvårdsprofessionell aktör (5.2.3.3.1) ber en hälso- 
och sjukvårdsutförare (5.2.3) att göra ett vårdåtagande (11.2.10) för ett mandat för vårdperiod 
(11.2.2)  

Källa     Contsys SE  

11.3.3  
remiss  
förfrågan om vårdgivaraktivitet, begäran om vårdgivaraktivitet 
vårdbegäran (11.3) där hälso- och sjukvårdsprofessionell aktör (5.2.3.3.1) ber en hälso- och 
sjukvårdsutförare (5.2.3) att utföra en eller flera hälso-och sjukvårdsutföraraktiviteter (7.2.1)  
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Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     vårdbegäran som utfärdas av hälso- och sjukvårdspersonal (FVM) 
handling som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar för en patient 
(Socialstyrelsens termbank) 
I Contsys SE betyder remiss endast beställning av tjänst (se också hänvisning)  

Alternativ definition     Remiss är definierat i Socialstyrelsens termbank men förekommer i hälso- 
och sjukvårdslagen endast omnämnd som något man förutsätter att läsaren förstår. I NI 
förekommer termen inte, och i Contsys finns de två engelskspråkiga termerna referral, som 
översätts till svenska med remiss och betyder begäran om övertagande av vårdansvar, samt 
request, som betyder beställning av tjänst, något som enligt hävd i svensk hälso- och sjukvård görs 
med remiss. Request har i 3R Contsys översatts med "begäran om utförande av vårdaktivitet". 
Av Socialstyrelsens termbank framgår inte relationen till vårdbegäran, som vi bedömt väsentlig för 
att de båda begreppen ska kunna läggas till grund för en informationsmodell. Av det skälet ges en 
avvikande definition.  

Anmärkning 2     Remiss är alltid en handling som kommuniceras vårdenheter emellan. Den 
remissmottagande vårdenheten kan kräva betalning för tjänsten eller vårdövertagandet. Detta 
förhållande har inte inkluderats i definitionen av remiss utan behandlas separat.  

11.3.4  
kontaktorsak  
patientens (5.2.1) eller patientens representants (5.2.4.3) upplevelse av hälsobehov (6.5.3) som 
anges som motiv för en vårdbegäran (11.3)  

Källa     Contsys SE  

  

12    Begrepp relaterade till informationshantering  

12.2  
hälsojournal  
patientjournal, journal, dokumenterad hälso- och sjukvårdsdata 
dataregister avseende en patients (5.26.1) hälsa (2.1) och hälso- och sjukvård (3.1.1)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     I Contsys finns begreppet journal som specialiseras som patientjournal (förd av 
hälso- och sjukvårdspersonal) och personlig journal som förs av andra än kliniker, i första hand 
patienten själv. I Socialstyrelsens termbank är begreppet journal begränsat till socialtjänsten, 
medan patientjournal är en samling av journalhandlingar. En journalhandling upprättas avseende 
en patients hälsa och behandling. I patientdatalagen (2008:355) sägs i 3 kap. 3 § att hälso- och 
sjukvårdspersonal (enligt termbankens definition) är skyldig föra patientjournal. Patientjournal 
stämmer därför med vad som beskrivs i 3R Contsys, medan termen journal bör undvikas i hälso- 
och sjukvården. Denna term ersätts därför i detta begreppssystem med hälsojournal, som kan 
upprättas av vem som helst men alltid avser en enda patient.  

Alternativ definition     dokumentation om en patient som avser hälsa och hälso- och sjukvård 
(FVM)  

12.2.1  
professionell hälsojournal  
hälsojournal (12.2) som upprätthålls under ansvar av en hälso- och sjukvårdsutförare (5.2.3) 
och underhålls av en eller flera hälso- och sjukvårdsprofessionell aktör (5.2.3.3.1)  
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Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Hälso- och sjukvårdspersonals skyldighet att föra patientjournal framgår i 
patientdatalagen (2008:355) 3 kap. 1 §.  

Alternativ definition     en eller flera journalhandling som rör samma patient (Socialstyrelsens 
termbank)  

12.2.2  
personlig journal  
hälsojournal (12.2) som upprätthålls och underhålls av patienten (5.2.1) eller av patientens 
representant (5.2.4.3)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Personlig journal är den neutrala termen i detta begreppssystem. E-
hälsomyndigheten försöker lansera namnet Hälsa för mig för ett nationellt hälsokonto. Detta kan bli 
lagringsplats för personlig journal. Funktionen måste finnas och kan skapas i Kärnsystemet. Den 
nationella förvaltningen ifrågasätts av Datainspektionen.  

Alternativ definition     hälsojournal som förs av en patient eller av en företrädare (3R Contsys 
reviderad)  

12.2.3  
journalkomponent  
del av en hälsojournal (12.2) som kan identifieras för att användas som referens eller för 
granskning  

Källa     Contsys SE  

12.2.4  
elektronisk journalkomponent  
journalkomponent (12.2.3) som endast inkluderar information (3.9.5) i elektroniskt format  

Källa     Contsys SE  

12.3  
delbar informationsmängd  
dataregister (3.9.2) innehållande endast elektroniska journalutdrag (12.5.1), under tillsyn och 
ansvar av en hälso- och sjukvårdsaktör (5.2), tillgängliga för behöriga hälso- och 
sjukvårdsaktörer (5.2) oberoende av deras organisationstillhörighet  

Källa     Contsys SE  

12.4  
sammanfattad hälso- och sjukvårdsinformation  
patientöversikt 
dataregister (3.9.2) som innehåller sammanfattad information (3.9.5) för hälso- och 
sjukvårdssamordning och vårdkontinuitet (3.1.2)  

Källa     Contsys SE  

12.5  
journalutdrag  
del eller helhet av en hälsojournal (12.2) som extraherats i kommunikationssyfte  
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Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Contsys term journal har ändrats till patientjournal. 3R Contsys definierar "utdrag 
avsedda för kommunikation innehållande hela eller delar av journal". Vad utdraget ska användas till 
är inte väsentligt.  

Alternativ definition     utdrag innehållande hela eller delar av patientjournal (3R Contsys reviderad)  

Anmärkning 2     Utdrag ur patientjournalen kan utgöras av hela journalhandlingar eller delar av 
dem, en eller flera, som läggs samman för specifikt informationsbehov vid kommunikation av 
hälsojournalen. En hel patientjournal kan göras till journalutdrag.  

12.5.1  
elektroniskt journalutdrag  
journalutdrag (12.5) som består av endast elektroniska journalkomponenter (12.2.4)  

Källa     Contsys SE  

12.5.2  
elektronisk patientöversikt  
elektronisk patientsammanfattning 
elektroniskt journalutdrag (12.5.1) som innehåller grundläggande hälso- och 
sjukvårdsinformation (3.9.4) avsedd för specifika ändamål  

Källa     Contsys SE  

12.5.3  
klinisk rapport  
journalutdrag (12.5) som förmedlar specifikt inriktad hälso- och sjukvårdsinformation (3.9.4) för 
att tillgodose mottagarens aktuella informationsbehov  

Källa     Contsys SE  

Alternativ definition     journalutdrag innehållande speciellt inriktad hälsovårdsinformation för att 
uppfylla mottagarens specifika informationsbehov (3R Contsys)  

Exempel 1     Remissvar, intyg, utdrag för forskning, utdrag för tillsyn.  

12.5.3.1  
utskrivningsrapport  
epikris, slutanteckning 
klinisk rapport (12.5.3) för en slutförd vårdperiod med mandat (10.2.1)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Den sammanfattning som ska skrivas när en patient skrivs ut från sjukhus ska 
inte kallas epikris utan slutanteckning.  

Alternativ definition     epikris som upprättas när ett vårdtillfälle eller vårdepisod avslutas (FVM)  

12.5.3.2  
utskrivningssammanfattning  
sammanfattande slutanteckning 
utskrivningsrapport (12.5.3.1) som sammanfattar en vårdperiod med mandat (10.2.1)  
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Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Inom Västra Götalandsregionen är detta obligatorisk information till patienten.  

Alternativ definition     klinisk rapport som lämnas till patienten när ett vårdtillfälle avslutas och som 
innehåller information om patientens hälsotillstånd och vilka aktiviteter som utförts under vårdtid 
(FVM)  

12.5.3.3  
icke validerad hälso- och sjukvårdsinformation  
hälso- och sjukvårdsinformation (3.9.4) vars relevans inte har bedömts och inte uttryckligen 
konstaterats vara tillförlitlig av en hälso- och sjukvårdsprofessionell aktör (5.2.3.3.1)  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     Varje anteckning som patienten själv eller närstående/annan vårdare gör och som 
kan valideras av hälso- och sjukvårdspersonal som journalhandling.  

Alternativ definition     hälsojournal vars relevans inte har bedömts och angetts som giltig av hälso- 
och sjukvårdspersonal (3R Contsys reviderad)  

12.5.3.4  
hälso- och sjukvårdsinformation för import  
hälso- och sjukvårdsinformation (3.9.4) som är möjlig att inkludera i en professionell 
hälsojournal (12.2.1) efter att en hälso- och sjukvårdsprofessionell aktör (5.2.3.3.1) har 
bekräftat dess kliniska relevans för denna professionella hälsojournal (12.2.1)  

Källa     Contsys SE  

12.5.4  
hälsoärende  
journalutdrag (12.5) som inkluderar alla journalkomponenter (12.2.3) som hör samman med ett 
hälso- och sjukvårdssamband (6.6) för en specifik angelägenhet  

Källa     Contsys SE  

Anmärkning 1     gruppering av de individanpassade vårdprocess som har startat med samma 
orsak till vårdbegäran (FVM, utgår från beskrivning i NI)  

12.5.5  
begäran om journalutdrag  
begäran, som skickas ut av en hälso- och sjukvårdsaktör (5.2) till en annan hälso- och 
sjukvårdsaktör (5.2), om tillgång till specifik hälso- och sjukvårdsinformation (3.9.4) som 
behövs för tillhandahållandet av hälso- och sjukvård (3.1.1) till en patient (5.2.1)  

Källa     Contsys SE  

Alternativ definition     rekvisition av en patientjournal eller specifika delar av en sådan (FVM, 3R 
Contsys, reviderad)  

12.6  
intyg relaterat till en hälso- och sjukvårdsangelägenhet  
officiellt dokument som utfärdas av en hälso- och sjukvårdsaktör (5.2) och som intygar hälso- 
och sjukvårdsangelägenhet (6.2) gällande en patient (5.2.1)  
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Källa     Contsys SE  

  

21    Begrepp utanför Contsys  

Utöver de begrepp som definieras i Contsys finns en rad begrepp som regelbundet används i 
svensk hälso- och sjukvård. Flera av dessa begrepp har relationer till Contsys-begrepp, andra blir 
fristående och kan bilda egna begreppssystem. Följande kapitel tar upp begrepp som måste 
definieras i det svenska sammanhanget. De kan också vara aktuella att diskutera inom ISO näs 
Contsys ska revideras med början 2020. 

Kapitelindelningen är väsentligen parallell med indelningen i Contsys med den 2:a lagd före 
Contsys kapitelnummer. När det finns en nära relation till ett Contsys-begrepp är numreringen lagd 
intill Contsys-numret, eventuellt som en undernumrering (t.ex. god man numreras 25.2.4.3.1 
eftersom patientens representant har nummer 5.2.4.3). 

Det finns begrepp som täcks av vad som beskrivs i Contsys och därför kan ställas av. Dessa är 
utan struktur förtecknade i kapitel 60.  

  

23    Refererade begrepp  

23.3.4.1  
barn  
underårig (föräldrabalken) 
person (3.3.4) som är yngre än 18 år  

Källa     FVM/Föräldrabalken  

Anmärkning 1     I föräldrabalken (1949:381) 9 kap. 1 § står: Den som är under arton år (underårig) 
är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser … 

Om förmyndare skrivs i föräldrabalken 10 kap. 2 §: För barn som står under vårdnad av bägge 
föräldrarna är dessa förmyndare. [...] 
5 §: Har en underårig inte någon förmyndare, skall rätten förordna en sådan.  

23.3.8  
huvudman  
sjukvårdshuvudman 
[hälso- och sjukvård] landsting eller kommun som enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
ansvarar för att hälso- och sjukvård (3.1.1) erbjuds  

Källa     Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 2 kap. 2§.  

Anmärkning 1     Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 2 kap. 2§ lyder i sin helhet: "Med huvudman 
avses i denna lag det landsting eller den kommun som enligt lagen ansvarar för att erbjuda hälso- 
och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva 
verksamhet." En huvudman kan därför vara vårdgivare, men inom huvudmannens geografiska 
område (dvs landstingets) kan också andra vårdgivare agera, på huvudmannens uppdrag eller 
som fria aktörer vars patienter täcker alla kostnader ur egen ficka.  
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23.5.3.1  
metodvalidering  
utvärdering av en metods tillförlitlighet  

Källa     FVM  

23.5.7  
triage  
process (3.6.1) för att sortera och prioritera patienter (2.1.1)  

Källa     Svenska akademiens ordlista (app-upplagan)  

Anmärkning 1     Triage innebär att hälso- och sjukvårdspersonal bedömer en patient som första 
hälso- och sjukvårdstjänst i en klinisk process. Triage är begrepp som i första hand associerar till 
akutmottagning och ambulans men är inte definitionsmässigt begränsat till dessa.  

Anmärkning 2     Ordets etymologi kommer från franskan. Napoleon I införde begreppet när 
skadade på slagfältet skulle sorteras och prioriteras, långt innan RETTS hade uppfunnits. Han 
hade tre klasser: hjälplöst skadade att lämnas på slagfältet, i behov av omedelbar transport till 
sjukvårdsinrättning, med förmåga att själv gå till sjukvårdsinrättning.  

23.5.8  
beslutsstöd  
bearbetning av informationsmängder i syfte att stöda effektivt beslutsfattande  

Källa     FVM, fritt efter Rikstermbanken/MSB  

Anmärkning 1     Datorbearbetning utgår främst från kunskaper ur medicinska riktlinjer tillsammans 
med uppgifter i epikriser med kodade diagnoser, åtgärder och läkemedel.  

Anmärkning 2     Beslutsstödet ska dels vägleda vid uppläggning av individuell plan för en patient, 
dels kunna ge snabba tips om behov att ändra taktik i en pågående process.  

23.5.9  
logikmodul  
algoritm för slutledning utifrån en definierad uppsättning förutsättningar uttryckt på formellt språk  

Källa     FVM  

23.6.6  
aktivitet  
något som utförs av någon eller något  

Källa     Rikstermbanken/TNC  

23.8.2  
mandat  
befogenhet att agera enligt uppdrag  

Förklaring     Ett mandat är alltid en befogenhet. Men den avgränsas av ett uppdrag och ger ingen 
befogenhet utanför uppdraget. Den som har mandatet har automatiskt ett ansvar för allt som utförs 
med stöd av mandatet. En delegering innebär utdelande av mandat, fast i hälso- och sjukvården 
används inte ordet "mandat" på en skriftlig handling där en arbetsuppgift delegeras, utan ordet 
"delegering" får stå för det mandat som delegaten har fått.  
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Källa     FVM  

Anmärkning 1     Det finns ingen officiell definition av mandat. Detta rotbegrepp är inte definierat i 
Contsys fast många sorters mandat definieras. I Rikstermbanken återfinns den rekommenderade 
synonymen befogenhet med definition "rätt att vidta åtgärd på annans uppdrag". Källan är svensk-
albansk tolkordbok, och till albanska översätts ordet "mandat", "e drejtë". Det senare uttrycket 
översätts till svenska höger och rättighet, vilket visar att albanskan i likhet med många andra språk 
(t.ex. tyska, ungerska, spanska) sätter höger samma som rätt. 

Mandat är en relativt ny term i svensk hälso- och sjukvård, men som begrepp har det egentligen 
alltid funnits, och personuppgiftslagen, offentlighets- och sekretesslagen, patientdatalagen och 
tryckfrihetsförordningen reglerar samtliga på ett eller annat sätt hälso- och sjukvårdspersonalens 
rättigheter och skyldigheter i förhållande till den enskilda person som har kontakt med vården, både 
vad avser handlingsfrihet (och -skyldighet) och vad avser hantering av information om personen 
ifråga. 

Vid revidering av Contsys bör starkt övervägas att definiera mandate i den engelska versionen. 
Engelska ordböcker har samma typ av definition av mandate som svenska av mandat: ungefär "en 
grupp av personer som represnterar ett område", dvs den politiska definitionen. En lämplig 
översättning av den svenska definitionen kunde vara authorization to take action pursuant to 
assignment. "Pursuant" är starkare än "according" och bör väljas.  

Anmärkning 2     Ett mandat som alltid är implicit/automatiskt, är det som medföljer en vårdbegäran 
för egen räkning. Den som utfärdar en sådan vårdbegäran ger mottagaren automatiskt rätt (och 
skyldighet) att ta del av vårdbegäran och efter eget bedömande agera på det sätt vårdbegäran 
föranleder. Av det skälet finns inte något särskilt "mandat att bedöma vårdbegäran".  

23.8.2.1  
delegering  
utdelande av mandat (23.8.2)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Det saknas officiell definition av termen delegering. Rikstermbanken ger med 
referens till Språkrådets svenska-albanska tolkordbok följande kommentar: "delegering eller 
delegation innebär att beslutanderätt flyttas från högre till lägre nivå i en organisation. Den lägre 
nivån bemyndigas att handlägga och fatta beslut i ärenden med samma befogenheter som 
tillkommer den högre; ansvaret för besluten ligger dock kvar på den högre nivån." Inom hälso- och 
sjukvården agerar var och en på eget professionellt ansvar (patientsäkerhetslagen 6 kap. 2 och 3 
§§ beskriver detta i detalj). Detta innebär att ansvaret vid delegering i hälso- och sjukvården är 
delat mellan den som delegerar och den som fått delegeringen.  

23.8.3  
förmyndarskap  
förvaltning av omyndigs egendom samt befogenheter att företräda denne i andra angelägenheter 
än dem som rör dennes person (3.3.4)  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

Anmärkning 1     En omyndig företräds i sina personliga angelägenheter av vårdnadshavaren och 
inte förmyndaren. Vanligen är förmyndare och vårdnadshavare samma person(er), men 
domstolsbeslut kan göra att det  
är olika personer.  

23.8.4  
myndighet  
samhällsorgan med egen maktbefogenhet inom visst område  
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Källa     Rikstermbanken/Svensk-albansk tolkordlista  

Anmärkning 1     Begreppet tas med med hänsyn till att vårdskador under vissa förutsättningar ska 
rapporteras till IVO eller annan myndighet (allvarlig läkemedelsbiverkan till Läkemedelsverket).  

23.9.2.1  
register  
poster som hör ihop och hanteras som en enhet  

Källa     Rikstermbanken/Institutet för infologi, Rune Pettersson: Informationsdesign från a till ö 
2008  

23.9.2.2  
originalregister  
registerversion som förvaltas av registrets ägare  

Källa     FVM  

Exempel 1     Av WHO förvaltad version av ICD-10, ICF; av Socialstyrelsen förvaltad version av 
ICD-10-SE  

23.9.2.3  
masterdata  
datamängd som innehåller en organisations (3.3.1) centrala data (3.9.1) och som behöver 
användas av flera system, applikationer och processer (3.6.1)  

Källa     Rikstermbanken/Skatteverket: Öppna företagsdata 2012  

23.9.2.4  
grunddata  
specifikation av innehållet i masterdata (23.9.2.3)  

Källa     FVM - informatikprojektet  

Exempel 1     Identifiering av fysisk eller juridisk person, egendom, andra poster i masterdata.  

23.9.2.5  
referensdata  
data (3.9.1) som definierar uppsättningen tillåtna värden som ska användas i ett datafält  

Källa     FVM Informatikprojektet  

Anmärkning 1     Referensdata begränsar innehållet i envalsfält och kan representera kodverk.  

23.9.2.6  
transaktionsdata  
data (3.9.1) som beskriver en händelse  

Källa     FVM - Informatikprojektet  

Anmärkning 1     En förändring till följd av en transaktion med tidsdimension.  
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23.9.2.7  
metadata  
data (3.9.1) som ger information om en eller flera aspekter av data (3.9.1)  

Källa     FVM - Informatikprojektet  

Anmärkning 1     Används för att underlätta spårandet av data.  

23.9.5.1  
dokumentation  
insamling och sammanställning av information (3.9.5)  

Källa     FVM, efter Rikstermbanken/Språkrådet, reviderad  

Anmärkning 1     Rikstermbanken redovisar förklaring (inte definition): "insamling och 
sammanställning av fakta" ur Språkrådets svensk-albanska tolklexikon. Ordet fakta finns inte 
definierat, men det som kan utväxlas om fakta är förstås just information, varför detta ord ersatt 
fakta när definitionen skrivits.  

  

25    Hälso- och sjukvårdsaktörer  

Här förtecknas aktörer som inte finns i Contsys men behöver representeras i en 
informationsstruktur för kommunikation mellan system och mellan användare och system.  

25.2.1.1  
dospatient  
patient (5.2.1) som får vissa av sina läkemedel (3.4.3) genom dosdispensering (27.2.1.5)  

Källa     FVM  

Alternativ definition     patient som gett samtycke till att få vissa av sina läkemedel 
dosdispenserade samt till att ge förskrivare och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal tillgång 
till receptinformation som finns lagrad hos E-hälsomyndigheten (Socialstyrelsens termbank)  

25.2.1.2  
patientuppgifter  
information (3.9.5) som kan kopplas till enskild patient (5.2.1)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Detta begrepp avser all typ av information, inte endast sådan som har bäring på 
hälso- och sjukvård.  

25.2.2.1  
anhörig  
person (3.3.4) inom familjen eller bland de närmaste släktingarna  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

Anmärkning 1     Se termposten närstående för jämförelse mellan Contsys och FVM 
begreppssystem! Att skilja ut anhöriga från närstående kan t.ex. vara viktigt för rätten att ta del av 
patientens journal. En närstående kan vara en person patienten inte är släkt med men har stort 
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förtroende för, medan en anhörig genom blodsband är bunden till patienten men av patienten inte 
alls godkänns för att ta del av journalinformation.  

25.2.3.1.1  
vårdgivare  
hälso- och sjukvårdsorganisation (5.2.3.1) som är juridisk person eller enskild näringsidkare  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Vårdgivare är alltid en organisation, kan aldrig vara en person. I ett 
enmansföretag är vårdgivaren firman och inte ägaren, fast ägaren är ensam agerande. Tillägget 
enskild näringsidkare (som inte är juridisk person) är nödvändigt, eftersom detta också är en firma 
som kan vara vårdgivare, där den ende ägaren till firman är hälso- och sjukvårdspersonal men inte 
kan definieras som vårdgivare annat än i sin näringsutövning.  

Alternativ definition     1) statlig myndighet, landsting, kommun, annan juridisk person eller enskild 
näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (hälso- och sjukvårdslagen SFS 
2017:30, 2 kap. 3§)  

2) statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som 
myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk 
person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare) 
(Socialstyrelsens termbank)  

Anmärkning 2     Begreppet vårdgivare definieras här eftersom det har olyckligt hamnat på en 
plats i Contsys som inte stämmer med svensk lag. Där har termen hälso- och sjukvårdsutförare 
valts, tveklöst en tung term särskilt i sammansättningar, men det är alltid specialiseringar av det 
begreppet som instansieras. Begreppet vårdgivare är centralt i svensk lagstiftning och måste därför 
definieras korrekt. Definitionen i hälso- och sjukvårdslagen gör klart att vårdgivare alltid producerar 
hälso- och sjukvård. Definitionen i Socialstyrelsens termbank inkluderar ansvar för att hälso- och 
sjukvård tillhandahålls inom myndighetens jurisdiktion (t.ex. inom ett landstings geografiska 
område). Den definitionen överensstämmer med patientsäkerhetslagen (2010:659) och 
patientdatalagen (2008:355), båda 1 kap. 3§. Därmed inkluderas vad som i hälso- och 
sjukvårdslagen menas med huvudman: 2 kap. 2§ Med huvudman avses i denna lag det landsting 
eller den kommun som enligt lagen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en 
huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet. Se termposten 
huvudman.  

25.2.3.1.2  
vårdenhet  
administrativt avgränsad hälso- och sjukvårdsorganisation (5.2.3.1) som är del av en 
vårdgivare (25.2.3.1.1)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Vårdenheten är den administrativt avgränsade enheten, det man brukar kalla 
organisatorisk enhet. Avgränsningen av en vårdenhet beslutas av vårdgivaren eller enligt dess 
delegationsordning. En vårdgivare utför inte hälso- och sjukvård, utan det görs vid vårdenheterna, 
av vilka en vårdgivare måste ha minst en. En hälso- och sjukvårdspersonal är anställd hos 
vårdgivaren men arbetar vid vårdenheten.  

Alternativ definition     organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård  
(Socialstyrelsens termbank) 

Anmärkning 2     Att termbankens definition inte används som huvuddefinition beror på att den 
saknar koppling till vårdgivare. En vårdenhet arbetar alltid under ett ansvar som åvilar vårdgivaren.  
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Exempel 1     Sjukhus, primärvårdförvaltning, vårdcentral, vårdavdelning, laboratorium.  

25.2.3.1.2.1  
förvaltning  
vårdenhet (25.2.3.1.2) som leds av en förvaltningschef  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Förvaltningscheferna är direkt underställda vårdgivarens chef och kan enligt 
delegation ha vårdgivares befogenheter och skyldigheter. Hos en privat vårdgivare med liten 
organisation kan förvaltning och vårdgivare sammanfalla.  

Exempel 1     Primärvårdsförvaltning, habiliteringsförvaltning (VGR Habilitering & hälsa), sjukhus.  

25.2.3.1.2.2  
område  
vårdenhet (25.2.3.1.2) som leds av en områdeschef och är en del av en förvaltning (25.2.3.1.2.1)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Inom en förvaltning kan finnas verksamhetsområden som grupperats i områden. 
Dessa kan vara administrativa (vanligt vid sjukhus) eller geografiska (primärvården).  

25.2.3.1.2.3  
verksamhet  
verksamhetsområde 
vårdenhet (25.2.3.1.2) som leds av en verksamhetschef och är del av antingen ett område 
(25.2.3.1.2.2) eller en förvaltning (25.2.3.1.2.1)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Inom primärvården är verksamheten vanligen en vårdcentral, vid sjukhus ett 
verksamhetsområde. Detta är den högsta medicinskt ansvariga hälso- och 
sjukvårdsorganisationen. Ett verksamhetsområde kan vara en del av ett område inom ett sjukhus 
varvid verksamhetschefen administrativt är underställd en områdeschef. Om sjukhuset inte är 
indelat i områden är verksamhetschefen direkt underställd förvaltningschefen/sjukhusdirektören.  

Anmärkning 2     Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 3 kap. 2 och 3§§ skall det finnas en 
verksamhetschef där det bedrivs hälso- och sjukvård. Detta är den medicinskt högst ansvariga 
befattningshavaren. Om verksamhetschefen inte är läkare ska det finnas en medicinskt 
ledningsansvarig läkare som övertar verksamhetschefens medicinska ansvar.  

25.2.3.1.2.4  
enhet  
[hälso- och sjukvårdens organisation] vårdenhet (25.2.3.1.2) som leds av en enhetschef och utgör 
en del av en verksamhet (25.2.3.1.2.3)  

Källa     FVM utgående från Katalog i väst  

Anmärkning 1     En enhet kan vara en avdelning inom en vårdcentral, t.ex. barnavårdscentral, 
eller en vårdavdelning vid sjukhus. Vid vårdavdelningen förekommer olika titlar för chefen: 
avdelningschef, vårdenhetschef, avdelningsföreståndare. Titeln vårdenhetschef föranleder inte att 
avdelningen får kallas vårdenhet eftersom detta är ett överordnat begrepp som inrymmer alla 
nivåer under vårdgivare.  
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Anmärkning 2     Enhet är en homonym eftersom den är organisatoriskt fastställd i betydelsen 
enligt denna termpost men också betecknar mått inom laboratoriemedicinen.  

Exempel 1     Barnavårdscentral vid vårdcentral, vårdavdelning vid sjukhus, radiologisk avdelning 
vid verksamhetsområde för bild- och funktionsmedicin.  

25.2.3.1.2.5  
underenhet  
lägre enhetsnivå (KIV) 
vårdenhet (25.2.3.1.2) som är del av en enhet (25.2.3.1.2.4)  

Källa     FVM  

Exempel 1     Del av avdelning (t.ex. för viss medicinsk specialitet om avdelningen betjänar flera 
specialiteter), teammottagning för viss diagnos (del av öppenvårdsenhet), sektion för 
datortomografi vid radiologisk enhet.  

25.2.3.3.1  
remittent  
aktör som utfärdar vårdbegäran (11.3)  

Källa     FVM  

25.2.3.3.1.1  
förskrivare  
person (3.3.4) behörig att utfärda recept (29.2.9.2.2), livsmedelsanvisning (29.2.9.3), 
hjälpmedelskort (29.2.9.4) eller dosrecept (29.2.9.2.3)  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

25.2.4.3.1  
god man  
person (3.3.4) ) som är utsedd att företräda en viss person (3.3.4) som på grund av sjukdom, 
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka 
sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person utan att dennes rättshandlingsförmåga 
begränsas  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

25.2.4.3.2  
förvaltare  
person (3.3.4) som är utsedd att företräda en viss person (3.3.4) som är ur stånd att vårda sig 
själv eller sin egendom och där dennes rättshandlingsförmåga är begränsad  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

25.2.4.3.3  
vårdnadshavare  
förälder eller av domstol särskilt utsedd person (3.3.4) som har att utöva vårdnaden om ett barn 
(23.3.4.1)  

Källa     Socialstyrelsens termbank.  

Anmärkning 1     Ett barn ska alltid ha en eller två vårdnadshavare. Om detta stadgar 
föräldrabalken. Det är vanligen föräldrarna men kan också vara endera av dem om de är ogifta 
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eller skilda (6 kap. 3 §). Om ingendera föräldern är vårdnadshavare förordnas särskild sådan (en 
eller två, samma lagrum). Vårdnadshavare är vanligen förmyndare för barnet, men det kan 
förekomma att särskild förmyndare förordnas (10 kap. 2 och 3 §§).  

25.2.4.3.4  
förmyndare  
person (3.3.4) som utövar förmynderskap (23.8.3)  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

Anmärkning 1     Om förmyndare se föräldrabalken 10 kap. 2 och 3 §§ och anmärkning 1 under 
vårdnadshavare (25.2.4.3.3)!  

25.3  
befolkningsurval  
grupp av personer (3.3.4) med ett eller flera gemensamma kännetecken  

Förklaring     Begreppet används för att definiera befolkningshälsa.  

Källa     FVM  

Exempel 1     Rökare som bor i Ånge, 2013 års män (gammal befolkningsstudie i Göteborg), 
kvinnor i åldern 40-70 år, patienter som opererats med höftprotes, alla som drabbats vid en viss 
trafikkatastrof, hundägare, Sveriges invånare.  

  

26    Hälso- och sjukvårdsangelägenheter  

26.1  
hälsa  
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada  

Källa     Socialstyrelsens termbank (bygger på WHO:s definition "tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning")  

Anmärkning 1     Hälsa är ett abstrakt begrepp som inte instansieras själv utan endast genom sina 
specialiseringar.  

26.4.1.3  
symtom  
symptom 
sjukdomsyttring som uppfattas av patienten (5.2.1)  

Källa     Rimstermbanken/Språkrådets svensk-albanska tolkordlista 2003  

Anmärkning 1     Rikstermbankens hela definition är "sjukdomsyttring som uppfattas av den sjuke, 
dvs. ett obehag eller lidande som sjukdomen framkallar; symtom är subjektiva, till skillnad från 
sjukdomstecken". Texten efter "den sjuke" är snarast en kommentar/anmärkning. "Den sjuke" byts i 
detta sammanhang mot detta begreppssystems "patient".  

Anmärkning 2     Enligt SAOL är stavningen symptom likvärdig med symtom. I FVM fastställs 
stavningen till symtom.  
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26.4.2.1.1  
arbetsdiagnos  
diagnos (26.7) som beskriver hälsotillståndet (6.4) vid bedömning (27.2.7.2.2) under pågående 
hälso- och sjukvårdsprocess (8.2)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Termen arbetsdiagnos har använts i FVM till dess Contsys SE blev tillgänglig. 
Definitionen är enklare men täcker in det väsentliga i den preliminära bedömningen.  

26.4.2.5.1  
ohälsa  
av patienten (5.2.1) upplevt dåligt hälsotillstånd (6.4)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Ohälsa används ofta om sjuktal i befolkningen men förekommer även individuellt. 
Det betyder att individen mår dåligt, sjuk eller inte. Begreppet förekommer ofta om psykiskt lidande 
men får inte begränsas till detta. Med omsorg om patienten får inte endast missförhållanden som 
noteras i hälsotillståndet åtgärdas, utan även ohälsa ska hanteras.  

26.4.2.5.2  
funktionsnedsättning  
nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

26.4.2.5.3  
sjukdom  
störning av kroppens struktur och funktion till följd av onormala kroppsinterna fenomen  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Det finns ingen auktoriserad definition av sjukdom, däremot används "sjukdom 
och skada" som parbegrepp när man vill beskriva att patienten inte mår bra och vad som ska göras 
åt det. Vi tvingas då definiera dessa båda begrepp som på hyggligt sätt är åtskilda i ICD-10-SE.  

Exempel 1     Autoimmun sjukdom, tumörer, infektioner, hjärt-kärlsjukdom, psykos.  

26.4.2.5.4  
skada  
[hälso- och sjukvård] störning av kroppens struktur och funktion till följd av yttre påverkan  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Se anmärkning till sjukdom (2.2.3.3)! Om kroppens struktur och funktion störs av 
yttre faktorer kallar vi det skada.  

Anmärkning 2     Inom yrkesmedicinen finns fall där gränsdragning mellan skada och sjukdom är 
svår. Hjärtinfarkt på grund av stress, MS eller Parkinsons sjukdom efter giftexposition: är det skada 
eller sjukdom? Exakt samma mekanismer i kroppen finns som erkända kroppsinterna processer.  

Exempel 1     Benbrott, förgiftning, arbetsskada i form av reaktion på tungmetallexposition, 
strålskada.  
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26.5.2.1  
hälsostatusutfall  
hälsostatus (6.5) som är resultat av ett eller flera hälso- och sjukvårdsaktivitetselement (28)  

Källa     FVM i arbetet med att harmonisera till Contsys SE.  

26.5.4  
populationshälsa  
population health 
definierad uppsättning av hälsostatus (6.5) i ett befolkningsurval (25.3)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Den mest använda termen är population health. Det finns flera definitioner. Den 
här formulerade definitionen bygger på studier av flera publikationer i ämnet, där Region Skånes 
(odaterade) broschyr om upphandlingsprojektet "Sammanhållen digital vårdmiljö" använder termen 
befolkningshälsa. Den av oss föredragna termen populationshälsa har valts eftersom en population 
på tydligare sätt är ett definierat befolkningsurval än en befolkning.  

Anmärkning 2     Populationshälsa skiljer sig från det vedertagna begreppet folkhälsa i huvudsak 
på två sätt. Det ena är att ett befolkningsurval definieras och avgränsas med en tydlig uppsättning 
av egenskaper, medan folkhälsa vänder sig till en bred publik. Det andra är att tyngdpunkten i 
arbete med populationshälsa ligger i studium av befolkningsurvalets hälsotillstånd, medan 
folkhälsoarbetet mera inriktar sig på aktiviteter och förslag till aktiviteter i avsikt att främja hälsa och 
förebygga sjukdom i en stor befolkning. Folkhälsoarbete drar emellertid stor nytta av det som görs i 
populationshälsan, och slutsatser av arbete med populationshälsa kan föranleda riktade aktiviteter 
som kan inkluderas i begreppet populationshälsa.  

26.7  
diagnos  
sammanfattande kortfattad beskrivning av en patients (5.2.1) hälsotillstånd (6.4) sådant det 
uppfattats av hälso- och sjukvårdspersonal (5.2.3.3)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Socialstyrelsens definition hänför sig till störningar i hälsotillståndet. En diagnos är 
emellertid också att en person är helt frisk, och omständigheter kring detta fynd kan kodas enligt 
ICD-10-SE, ICF, Snomed CT eller andra kodlistor. Varje diagnos ska kunna kodas, och därför har 
definitionen vidgats.  

Alternativ definition     bestämning och benämning av sjukdom, skada, störning eller förändring i 
kroppsfunktion (Socialstyrelsens termbank)  

Anmärkning 2     Observera att det är hälsotillståndet som ligger till grund för diagnosen, inte 
endast sjukdom eller skada.  

26.7.1  
diagnoskod  
statistisk kod för klassificering av sjukdomar (6.4.2.5.3) och relaterade hälsoproblem (2.2.3)  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

Anmärkning 1     Diagnoskoden har tre funktioner. Den första är att ligga till grund för olika 
sekundärklassificeringar, till exempel DRG (Diagnosis Related Groups) och ACG (Adjusted Clinical 
Groups), vilka bland annat används vid beräkningen av ersättningar inom olika delar av hälso- och 
sjukvård. Den andra är statistisk. Diagnoskoder rapporteras till Socialstyrelsen enligt gällande 
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författning, där de bearbetas till statistik över sjukdomsförekomst i befolkningen. Den tredje är 
forskning och utveckling. Genom att korsreferera diagnoskoder med åtgärdskoder och 
läkemedelskoder kan grad av framgång för viss behandling vid viss sjukdom mätas till grund för 
beslutsstöd och kunskapsspridning.  

Anmärkning 2     I informationsmodellen beskrivs diagnoskoden som dels ett kodvärde, dels en 
text. Denna text hämtas ur diagnosklassifikationen och får inte användas som diagnos (2.2.4) 
eftersom den inte alls kan vara lika detaljerad som diagnosens text.  

26.7.2  
kodverk  
förteckning över koder  

Förklaring     Avser varje förteckning över koder oberoende av var kodlistan förvaltas.  

Källa     FVM  

Exempel 1     ICD-10-SE, KVÅ, ICF, Snomed CT, kodlista över kön, hjälpmedel, besökstyper.  

26.7.3  
kodsamband  
logiskt samband mellan diagnoskod (26.7.1) , åtgärdskod (27.3) och ATC-kod (27.8.5) i ett visst 
skede av vårdprocessen (8.2)  

Förklaring     Begreppet står för en resultatet av en teknisk/logisk operation som skapar möjlighet 
till registrering av hur olika kombinationer av hälsotillstånd, aktiviteter och läkemedel förekommit. 
Detta samband ska användas i beslutsstödet för att stämmas av mot behandlingsresultat och 
eventuella avvikelser i syfte att bidra till handläggningsrekommendationer.  

Källa     FVM  

  

27    Aktiviteter  

Kapitel 27 kompletterar Contsys kapitel 7. Utöver kompletteringar i stycke 27.2 finns begrepp som 
inte alls är analyserade i Contsys under 27.3 - 27.9.  

27.2.1.1  
läkemedelsadministrering  
tillförsel av läkemedel (3.4.3) till kroppen  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

27.2.1.2  
iordningställande av läkemedel  
färdigställande av ett ordinerat läkemedel (3.4.3) inför läkemedelsadministrering (27.2.1.1)  

Källa     HSLF-FS 2017:37, reviderad  

Anmärkning 1     Ordet läkemedelsadministrering används i definitionen i stället för administrering, 
som inte är definierat i termbanken.  
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27.2.1.3  
läkemedelsbehandling  
vårdprocess (8.2) som består av en eller flera läkemedelsadministreringar (27.2.1.1)  

Källa     FVM  

27.2.1.4  
läkemedelsexpediering  
utlämning av läkemedelsvara (27.8.3)  

Källa     FVM enligt beskrivning i Socialstyrelsen (som inte definierar detta begrepp)  

Anmärkning 1     Om flera läkemedelsvaror av samma läkemedelsprodukt lämnas ut rör det sig om 
en läkemedelsexpediering omfattande flera expedieringsdelar. Om flera olika läkemedelsprodukter 
lämnas ut rör det sig om flera läkemedelsexpedieringar.  

27.2.1.5  
dosdispensering  
[inom apoteket] uttag ur tillverkarens originalförpackning och färdigställande av 
läkemedelsprodukter (6.1.3.2) för varje doseringstillfälle till patient (2.1.1)  

Källa     Socialstyrelsens termbank reviderad  

Anmärkning 1     Socialstyrelsens definition: (inom apoteket:) uttag ur tillverkarens 
originalförpackning och färdigställande av läkemedelsprodukter för varje doseringstillfälle till enskild 
person.  

Eftersom personen i fråga får läkemedel som ordinerats av hälso- och sjukvårdspersonal och 
expedieras av hälso- och sjukvårdspersonal vid apotek bedöms personen vara patient, vilket bör 
föranleda ändring av termbankens definition.  

27.2.2  
läkemedelsnära produkt  
produkt inom områdena nutrition, inkontinens blås- och tarmdysfunktion, stomi och diabetes  

Källa     Vårdsamverkan Västra Götalandsregionen.  

27.2.3  
livsmedel för särskilda näringsändamål  
livsmedel som till följd av särskild sammansättning eller tillverkningsmetod är lämpliga för spädbarn 
och barn (3.3.4.5) upp till tre år, personer (3.3.4) i behov av särskild kost samt personer (3.3.4) 
som kan ha nytta av ett kontrollerat intag av särskilda ämnen i kosten  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

27.2.4.1  
egenvårdsaktivitet  
hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2) som patient (5.2.1) själv utför efter ordination (29.2.9) av 
hälso- och sjukvårdspersonal (5.2.3.3)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Socialstyrelsens definition av egenvård i SOSFS 2009:6 avser ordination av 
egenvård. När den utförs av patienten kallas den i detta begreppssystem egenvårdsaktivitet.  
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Exempel 1     Konditionsträning efter fysisk aktivitet på recept. Självadminstrering av förskrivet 
läkemedel. Vårdåtgärder, förebyggande åtgärder etc. som patienten företar sig på eget initiativ 
utan att ha fått ordination av hälso- och sjukvårdspersonal exkluderas i föreskriften.  

27.2.5.1  
annan vårdares aktivitet  
hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2) som utförs av annan vårdare (5.2.4.1)  

Källa     FVM  

27.2.7.2.1  
preoperativ bedömning  
bedömning (27.2.7.2.2) av patientens (5.2.1) hälsotillstånd (6.4) med särskild inriktning på 
risktillstånd (6.4.2.4) av betydelse för anestesi och kirurgiskt ingrepp  

Källa     FVM  

27.2.7.2.2  
bedömning  
hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2) som innebär värdering av information (8.2) om aktuellt 
hälsotillstånd (4.2)  

Källa     3R Contsys reviderad  

Anmärkning 1     Avser bedömning av hälsotillståndet vid vilken tidpunkt som helst under 
vårdprocessen.  

27.2.7.2.3  
utvärdering  
bedömning (27.2.7.2.2) av utfallet av en hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2) jämfört med 
aktivitetsmålet (40.4)  

Källa     FVM efter formulering i 3R Contsys  

Anmärkning 1     Utvärderingen är en kvalitetskontroll där man bedömer i vilken utsträckning en 
aktivitet fått önskad effekt.  

27.2.7.2.4  
enhet  
[laboratorieverksamhet] fastlagt jämförelsevärde av en storhet  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

27.2.7.7.2  
utvärdering av utfall av klinisk process  
utvärdering inom hälso- och sjukvård (7.2.7.7) där effekterna av en klinisk process (8.2.1) på 
ett hälsostatus (6.5) bedöms i förhållande till måltillståndet (6.4.2.2) och/eller ett hälsotillstånd 
(6.4) som representerar hälsostatuset som underlag (6.5.1) /input  

Förklaring     Utöver den utvärdering som definieras i Contsys (7.2.7.7, 7.2.7.7.1) anser FVM det 
angeläget att utvärdering kan göras på så sätt att utfallet av den kliniska processen ställs mot 
avsikten med den, vilket ger ett kvalitetsmått.  

Källa     FVM  
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27.2.8.1  
automatisk hälso- och sjukvårdsaktivitet  
hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2) som efter programmering gjord av hälso- och 
sjukvårdspersonal (2.1.3) utförs av automatisk medicinteknisk produkt (6.5.2.3.3.1)  

Källa     FVM  

27.2.9.1  
resurskatalog  
förteckning över hälso- och sjukvårdsresurs (7.2.9) vid en vårdenhet (25.2.3.1.2)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Vårdenhet har sin breda betydelse – från sjukhus/primärvårdförvaltning till 
vårdavdelning, laboratorium, BVC. Man måste känna till resurskatalogen när man ska lägga upp en 
utbudskatalog.  

27.3  
åtgärdskod  
kod för statistik avseende hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Klassifikation av vårdåtgärder.  

27.4  
egenmakt  
empowerment 
förmåga att ta kontroll över sin situation och uppnå sina mål  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Låneordet empowerment är rikt använt när man önskar betona vikten av 
patientens delaktighet och den enskildes bestämmanderätt men också stärkning av självförtroende 
och i förlängningen rättshandlingsförmågan. I kärnsystemet bör begreppet betecknas med ett ord 
på svenska språket. Många definitioner och beskrivningar finns, bl.a. "tilltro till egen förmåga" och 
"människans inneboende kraft". Båda dessa synes spegla endast ett par av aspekterna på 
egenmakt.  

27.5.1  
arbetstid  
tid som hälso- och sjukvårdspersonal (5.2.3.3) lägger ner på en hälso- och sjukvårdsaktivitet 
(7.2)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Nytt begrepp, se hälso- och sjukvårdsresurs 7.2.9  

27.5.1.1  
arbetskostnad  
vårdgivarens (25.2.3.1.1) kostnad för hälso- och sjukvårdspersonalens (5.2.3.3) arbetade tid  

Källa     FVM  
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Anmärkning 1     Arbetskostnad är väsentlig att räkna ut som en del av hälso- och sjukvårdens 
finansieringsbehov. För en enskild hälso- och sjukvårdspersonal är årskostnaden detsamma som 
bruttolönen per år plus lönebikostnader och individkopplade personalkostnader (sjuklön, utbildning 
etc.). I en hälso- och sjukvårdsprocess kan den totala kostnaden för ingående arbete räknas ut, 
och denna kostnad kan med hjälp av registrerad arbetstid brytas ner på enskilda hälso- och 
sjukvårdsaktiviteter.  

27.5.2  
lokaltid  
tid som en vårdlokal (7.2.9.1) utnyttjas för en hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2)  

Källa     FVM  

Exempel 1     Salstid vid operationsavdelning, antal vårddygn som används för en enskild patient 
under ett vårdtillfälle, tid som ett radiologiskt laboratorium behöver reserveras för en undersökning.  

27.5.2.1  
lokalkostnad  
vårdgivareens (25.2.3.1.1) kostnad för tid som en vårdlokal (7.2.9.1) behöver disponeras  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     För de flesta vårdlokaler finns en driftkostnad och en avskrivningskostnad. Om 
denna räknas ut kan lokalkostnaden för en viss hälso- och sjukvårdsaktivitet beräknas som grund 
för del av finansieringsbehovet.  

27.6.1  
kroppsmonterad produkt  
medicinteknisk produkt (3.4.2) som fästs på kroppen eller implanteras som ersättning för 
kroppsdel  

Förklaring     Implantat, proteser.  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Gränsen mellan implantat och protes är begreppsmässigt otydlig. En "konstgjord 
höftled" kallas ofta höftprotes fast den är implanterad. Samma gäller hjärtklaffproteser. 
Begreppsmässigt bör en protes anbringas utanpå kroppsytan (tandprotes, underbensprotes), 
medan ett implantat förankras i vävnaden (tandimplantat, ledimplantat, klaffimplantat i hjärtat).  

27.6.2  
medicinteknisk materiel  
medicinteknisk produkt (3.4.2) med passiv funktion som kan återanvändas  

Källa     FVM  

Exempel 1     Peang, rullstol.  

27.6.3  
medicinteknisk förbrukningsartikel  
medicinteknisk produkt (3.4.2) som används en gång och sedan kasseras  

Källa     FVM  

Exempel 1     Infartskanyl, urinkateter, skalpell.  
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27.6.4  
hjälpmedel för det dagliga livet  
individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller 
självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning (26.4.2.5.2)  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

Anmärkning 1     Hjälpmedel för det dagliga livet är vanligen medicintekniska produkter.  

27.7  
vårdplats  
ligg- eller sittplats på vårdenhet (25.2.3.1.2) som kan användas för vård och behandling  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

Anmärkning 1     Det finns inget i Socialstyrelsens definition som binder en vårdplats till sluten vård. 
Den kan alltså utnyttjas om en patient under en kort vistelse på sjukhuset behöver ligga ner. 
Begreppet avser alltså den fysiska platsen och inte resurs som ska användas i sluten vård. Detta 
ingick i en tidigare definition som ändrades till nuvarande 2011.  

27.7.1  
fastställd vårdplats  
vårdplats (27.7) i sluten vård (29.5) beslutad av vårdgivare (25.2.3.1.1)  

Kommentar till definition     vårdplats i sluten vård beslutad av huvudman (Socialstyrelsens 
termbank) 

Källa     Socialstyrelsens termbank reviderad  

Anmärkning 1     Socialstyrelsens definition av huvudman är "myndighet eller organisation som 
juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för viss verksamhet". Denna definition säger inget om vilken 
verksamhet det rör sig om. I Västra Götalandsregionen skulle det kunna vara ledningen för Västra 
Götalandsregionens folkhögskolor som beslutar om vårdplatser. I fråga om hälso- och sjukvård är 
vårdgivare synonymt med huvudman, varför denna term väljs i definitionen.  

Alternativ definition     Vårdgivaren delegerar vanligen till berörda 
sjukhusstyrelser/förvaltningschefer att besluta om fastställda vårdplatser. Begreppet avser budget 
för en slutenvårdsresurs och är primärt inte kopplat till en fysiskt vårdplats (se disponibel vårdplats 
9.1.2.3).  

27.7.2  
disponibel vårdplats  
vårdplats (27.7) i sluten vård (29.5) med fysisk utformning, utrustning och bemanning som 
säkerställer patientsäkerhet (28.2.4.4) och arbetsmiljö  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

Anmärkning 1     Eftersom ordet "fysisk" finns i definitionen är det klart att detta rör sig om sängar 
som ska vara utrustade så att hälso- och sjukvård kan bedrivas på säkert sätt i en god arbetsmiljö. 
Ansvarig för patientsäkerhet och arbetsmiljö är verksamhetschefen, som beslutar om disponibla 
vårdplatser. Ofta är antalet detsamma som antalet fastställda vårdplatser, men personalbrist och 
risk för spridning av vårdrelaterade infektioner kan föranleda verksamhetschefen att besluta om 
minskat antal disponibla vårdplatser. Stor inströmning av patienter kan för patientsäkerheten kräva 
ökat antal platser, och det är också då verksamhetschefen som beslutar om detta, medveten om 
att det saknas finansiell täckning för det ökade antalet disponibla platser.  
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27.7.2.1  
teknisk vårdplats  
disponibel vårdplats (3.4.1.2.3) på vårdenhet (25.2.3.1.2) med särskilda resurser (9.1)  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

27.8.1  
läkemedelsform  
form som läkemedel (3.4.3) förekommer i  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

Exempel 1     Tablett, kapsel, suppositorium, kräm, depotplåster, granulat, lösning, 
injektionslösning, injektionspulver, salva, inhalationspulver etc.  

27.8.2  
läkemedelsprodukt  
namngivet läkemedel (3.4.3) med viss styrka och läkemedelsform (27.8.1)  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

27.8.3  
läkemedelsvara  
läkemedelsprodukt (27.8.2) med viss förpackningsstorlek och av viss förpackningstyp  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

27.8.4  
aktiv substans  
verksam substans 
[i läkemedel] beståndsdel i läkemedelsprodukt (27.8.2) vars syfte är att ge effekt  

Kommentar till definition     (i läkemedel:) beståndsdel vars syfte är att ge avsedd effekt 

Källa     Socialstyrelsens termbank reviderad  

Anmärkning 1     Definitionen förtydligas genom att hänvisa till läkemedelsprodukt. Att begreppet 
inkluderas beror på att s.k. generisk förskrivning ska möjliggöras i Kärnsystemet, dvs. 
förskrivningen anger inte läkemedelsprodukt utan aktiv substans. Man förskriver alltså 
paracetamol, varefter apoteket kan expediera Alvedon, Paracetamol, Pamol, Panodil eller Pinex.  

27.8.5  
ATC-kod  
klassifikationskod för gruppering av läkemedel (3.4.3) i fem nivåer  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

Anmärkning 1     Termbankens kommentar:  
Nivå 1: Anatomisk huvudgrupp, 14 st (1-ställig) 
Nivå 2: Terapeutisk undergrupp (3-ställig) 
Nivå 3: Farmakologisk undergrupp (4-ställig) 
Nivå 4: Kemisk undergrupp (5-ställig) 
Nivå 5: Kemisk substans (7-ställig). För humanläkemedel gäller ATC-kod: A-V. 
Nationellt grupperas även varor som inte är läkemedel. Ex.: medicintekniska produkter har ATC-
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kod W-Z. 
ATC står för Anatomical Therapeutic Chemical Classification System.  

27.8.6  
FASS  
sammanställning av läkemedelsfakta från läkemedelsindustrin till förskrivare av läkemedel och 
apotekspersonal  

Källa     FASS  

Anmärkning 1     FASS är en förkortning som står för Farmaceutiska Specialiteter i Sverige.  

27.8.7  
läkemedelslista  
förteckning över läkemedelsordinationer (29.2.9.2) , förskrivna läkemedelsprodukter (27.8.2) 
samt läkemedelsexpedieringar (27.2.1.4), som gäller en viss person  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Läkemedelslistan är en del av patientjournalen.  

27.8.8  
läkemedelsinteraktion  
läkemedels (3.4.3) påverkan på annat läkemedels (9.1.3) effekt eller nedbrytning  

Källa     Medicinsk ordbok, Belfrage Medical AB  

Anmärkning 1     Läkemedelsinteraktion kan yttra sig som läkemedelsbiverkan (/komplikation) och 
utgöra en avvikelse (tillbud eller negativ händelse).  

27.8.9  
läkemedelskostnad  
kostnad för användning av viss läkemedelsprodukt (27.8.2) i hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Läkemedelskostnaden kan räknas per läkemedelsprodukt under hel process, 
inom aktivitet eller per doseringstillfälle och är en del i beräkningen av hälso- och sjukvårdens 
finansieringsbehov.  

27.9.1  
sjukvårdsmaterial  
förbrukningsartikel (3.4.2.4) som inte är medicinteknisk produkt (9.1.1.3)  

Källa     FVM  

Exempel 1     Bandage, tvättmedel.  

27.9.2  
sjukvårdsmateriel  
sjukvårdsartiklar som kan återanvändas  

Källa     FVM  
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Exempel 1     Sänglinne, patientkläder, personalkläder, handdukar.  

27.9.3  
resurskostnad  
driftkostnad för resurs (3.4.1) som inte är förbrukningsartikel (27.6.3)  

Förklaring     Överordnat begrepp för drift- och kapitaltjänstkostnad för resurser som inte är 
engångsmaterial och driver kostnad vid sin enda användning.  

Källa     FVM  

27.9.4  
brukstid  
tid som automatisk medicinteknisk produkt (7.2.9.2) används  

Förklaring     Brukstiden genererar drift- och kapitaltjänstkostnad för utnyttjande av apparat.  

Källa     FVM  

27.9.5  
användningskostnad  
beräknad kostnad för en användning av medicinteknisk materiel (27.6.2) eller sjukvårdsmateriel 
(27.9.2)  

Källa     FVM  

Exempel 1     Om ett patientplagg kan tvättas 100 gånger kostar varje användning tvätt + 1/100 av 
plaggets pris + eventull lagning.  

27.9.6  
enhetskostnad  
kostnad för resurs (3.4.1) vid dess enda utnyttjande  

Förklaring     Avser förbrukningsartiklar och kroppsmonterade medicintekniska produkter.  

Källa     FVM  

  

28    Process  

28.2.1.1  
vårdförlopp  
sekvens av hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2) som föranletts av en patients (5.2.1) 
hälsotillstånd (6.4)  

28.2.1.2  
arbetsflöde  
ordningsföljd för utförda hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2) i en vårdprocess (8.2)  

Förklaring     En vårdplan är en karta över den planerade processen. Vårdplanen läggs upp efter 
hälsoproblemet eller hälsoangelägenheten. Processen är den följd av aktiviteter som genomförs 
enligt vårdplanen. Men aktiviteterna behöver inte genomföras i en viss ordning föreskriven i 
vårdplanen, och utfall av en aktivitet i processen kan föranleda att en aktivitet som inte är 
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förtecknad i vårdplanen också utförs. Det arbete som verkligen utförs är en följd av aktiviteter som 
dokumenteras. I dokumentationen framgår ordningsföljden, och av detta kan beskrivas ett 
arbetsflöde som i sig är grund för utvärdering av processen och indirekt vårdplanen.  

Källa     FVM  

28.2.3.1  
administrativ aktivitet  
[hälso- och sjukvård] aktivitet (23.6.6) som stöder vårdprocessen (8.2) utan att direkt påverka 
patientens (5.2.1) hälsotillstånd (3.2)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Vid sidan de hälso- och sjukvårdsaktiviteter som avses påverka patientens 
hälsotillstånd krävs en rad aktiviteter för att administrera resurser, ekonomi, bokningar etc.  

Alternativ definition     Administrativa aktiviteter inkluderar ekonomi och statistik.  

28.2.4.1  
avvikelse  
händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

28.2.4.1.1  
avvikelsehantering  
identifiering, dokumentation, rapportering, utredning, åtgärdande och uppföljning av avvikelse 
(28.2.4.1)  

Källa     FVM utgående från den något längre definitionen i Socialstyrelsens termbank.  

28.2.4.1.2  
avvikelsehanteringssystem  
administrativt system för handläggning av avvikelser (28.2.4.1)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Rimligtvis handläggs avvikelser utanför Kärnsystemet, men en kommunikation 
med det kan behövas.  

28.2.4.2  
tillbud  
händelse som hade kunnat medföra något oönskat  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

28.2.4.3  
skada på patient  
lidande, kroppslig eller psykisk skada (26.4.2.5.4) eller sjukdom (26.4.2.5.3) samt dödsfall som 
drabbar en patient (5.2.1)  

Källa     Socialstyrelsens termbank  
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Anmärkning 1     Såväl att en aktivitet utförs som att den (av misstag?) inte utförs kan leda till 
skada.  

28.2.4.3.1  
icke undvikbar skada  
skada på patient (28.2.4.3) som inträffar trots att adekvata åtgärder vidtagits vid patientens 
(5.2.1) kontakt med hälso- och sjukvården (3.1.1)  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

Anmärkning 1     Begreppet innefattar skador som ska utredas men som inte kan visas vara 
orsakad av fel eller underlåtenhet i behandlingen.  

28.2.4.3.2  
vårdskada  
skada på patient (28.2.4.3) som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 
patientens (5.2.1) kontakt med hälso- och sjukvården (3.1.1)  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

28.2.4.3.2.1  
allvarlig vårdskada  
vårdskada (28.2.4.3.2) som medför bestående funktionsnedsättning (26.4.2.5.2) eller får andra 
betydande konsekvenser  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Allvarlig vårdskada är inte definierad i Socialstyrelsens termbank. I 
patientsäkerhetslagen (2010:659) 1 kap. 5 § står: 

Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som 
1. är bestående och inte ringa, eller 
2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. 

Detta betraktas i FVM som betydande konsekvenser, medan en vårdskada som inte är allvarlig 
även om det är en vårdskada inte behöver ha kroniska konsekvenser eller leder till bestående 
besvär utan stor betydelse.  

28.2.4.4  
patientsäkerhet  
skydd mot vårdskada (28.2.4.3.2)  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

28.2.4.5  
komplikation  
oönskad utveckling av process (3.6.1)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Vid bearbetning av Socialstyrelsens termbank för att strukturera terminologin 
avseende skador relaterade till hälso- och sjukvård valde man att inte definiera komplikation. I 
stället hänvisar man till termen skada på patient. Termen komplikation är så väl etablerad i hälso- 
och sjukvården att begreppet ändå behöver definieras och sättas in i begreppsmodellen.  
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Anmärkning 2     Svårigheten att definiera komplikation grundar sig på att den inte behöver orsaka 
skada på patient men kan göra det. Risken för en komplikation kan vara väl känd när en aktivitet 
ska utföras, och det är tillfredsställande om den inte inträffar. Andra komplikationer kan komma 
fullständigt överraskande. En komplikation är därför ibland förutsedd, ibland oförutsedd, men den 
är alltid ett avsteg från processutvecklingen och aldrig en önskad händelse.  

28.2.4.6  
biverkning  
biverkan 
oavsedd effekt  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Termen biverkning förekommer nästan enbart i anslutning till 
läkemedelsbehandling. Den uttrycker att läkemedlet utöver den önskade effekten också har en 
annan effekt som inte eftersträvats. Den effekten behöver inte vara negativ. Alla biverkningar kan 
därför inte anses vara skada på patient.  

Alternativ definition     ogynnsam och oavsedd reaktion på ett läkemedel (Socialstyrelsens 
termbank). Anm.: Eftersom biverkning i detta begreppssystem inte behöver vara ogynnsam 
redovisas ett separat begrepp med ny definition.  

Exempel 1     Viktnedgång vid behandling med epilepsiläkemedel. Håravfall vid behandling med 
cellgift. Buksmärtor vid behandling med inflammationsdämpande läkemedel.  

28.2.7.1  
tjänsteutbud  
uppsättning av hälso- och sjukvårdstjänster (8.2.6) som en vårdenhet (2.2.1.2) erbjuder  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Contsys och 3R Contsys talar inte om utbud utan endast om 
tjänsteutbudskatalog. Begreppsmässigt är det snarare utbudet som ska identifieras. I 
informationsmodellen kommer det att representeras av en katalog.  

  

29    Hälso- och sjukvårdsplanering  

29.1  
vård- och omsorgsplan  
dokumenterad plan som beskriver planerade insatser/åtgärder inom vård och omsorg  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

Anmärkning 1     Begreppet är övergripande för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Inom 
hälso- och sjukvård används termen aktivitet i stället för insats och åtgärd, och denna term införs 
när begreppet specialiseras till hälso- och sjukvård.  

29.2.2.1  
habiliteringsplan  
vård- och omsorgsplan (29.1) som beskriver habilitering för patienten (2.1.1)  

Källa     Socialstyrelsens termbank reviderad  
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29.2.2.2  
rehabiliteringsplan  
vård- och omsorgsplan (29.1) som beskriver rehabilitering för patienten (2.1.1)  

Källa     Socialstyrelsens termbank, reviderad  

29.2.2.3  
genomförandeplan  
[inom socialtjänsten] vård- och omsorgsplan (29.1) som beskriver hur en beslutad insats praktiskt 
ska genomföras för den enskilde  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

Anmärkning 1     Avser insatser (aktiviteter) inom Socialtjänsten. Aktualiseras hos hälso- och 
sjukvården inom samordnad vårdplanering.  

29.2.2.4  
individuell plan  
plan för den hälso- och sjukvård (3.1.1) som ska ges till en patient (2.1.1) i handläggningen av 
aktuella hälsoproblem (6.4.2.5)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     I Socialstyrelsens termbank finns det abstrakta begreppet "individuell plan" 
beskrivet i begreppsdiagram men inte definierat. Begreppet är överordnat olika typer av individuella 
planer och har därför definierats som konkret i detta begreppssystem.  

29.2.4.2  
medicinsk riktlinje  
utifrån kunskapsunderlag systematiskt framtagna rekommendationer för hälso- och 
sjukvårdsaktiviteter (7.2) vid specifika hälsotillstånd (6.4)  

Källa     3R Contsys reviderad  

Anmärkning 1     Medicinska riktlinjer kan utgöras av förslag i vetenskaplig artikel, råd och 
anvisningar från Socialstyrelsen, riktlinjer från specialistförening. Det är också överordnat begrepp 
till lokalt anpassade riktlinjer.  

Anmärkning 2     En publicerad medicinsk riktlinje ska innehålla uppgift om versionsnummer, 
publiceringsdatum och eventuell giltighetstid.  

29.2.4.3  
lokalt anpassad riktlinje  
medicinsk riktlinje (29.2.4.2) som anpassats till lokala förhållanden  

Källa     FVM, utgår från 3R Contsys  

Anmärkning 1     Inkluderar regionala medicinska riktlinjer men kan också omfatta 
rekommendationer efter HTA-analys och under ordnat införande.  

29.2.9  
ordination  
beslut av hälso- och sjukvårdspersonal (2.1.3) som är avsett att påverka en patients 
hälsotillstånd (4.2) genom en hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2)  
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Källa     Socialstyrelsens termbank, reviderad  

Anmärkning 1     Termbankens definition har reviderats därför att 

1) beslutet kräver mandat, och hälso- och sjukvårdspersonal som fattar ett sådant beslut är därför 
behörig 
2) hälso- och sjukvårdsåtgärd förekommer inte i FVM begreppsmodell men är synonymt med 
hälso- och sjukvårdsåtgärd i hälso- och sjukvårdsdomänen. Socialstyrelsen använder en term som 
är generell inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården men inte har anammats av Contsys. 

Av Socialstyrelsens exempel framgår att andra än hälso- och sjukvårdspersonal kan utföra det som 
ordinerats. Därför är det inte en hälso- och sjukvårdstjänst som ordineras.  

Alternativ definition     beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en 
patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd (Socialstyrelsens termbank)  

Anmärkning 2     Termbankens kommentar: 

Exempel på ordinationer: läkemedelsbehandling och andra typer av behandlingar, specialkost, 
fysisk aktivitet. 

Termen ordination används även om den åtgärd som ordinerats. 

Den person som ordinerar benämns ordinatör.  

29.2.9.1  
ordinationsorsak  
hälsoangelägenhet (6.3) som hälso- och sjukvårdspersonal (5.2.3.3) anger som skäl för 
ordination (29.2.9)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Ordinationsorsak är obligatorisk vid läkemedelsförskrivning.  

29.2.9.2  
läkemedelsordination  
ordination (29.2.9) som avser läkemedelsbehandling (27.2.1.3)  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

29.2.9.2.1  
förskrivning  
utfärdande av recept (29.2.9.2.2), livsmedelsanvisning (29.2.9.3), hjälpmedelskort (29.2.9.4) 
eller dosrecept (29.2.9.2.3) av hälso- och sjukvårdspersonal (2.1.3)  

Kommentar till definition     utfärdande av recept, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort eller 
dosrecept av behörig hälso- och sjukvårdspersonal (Socialstyrelsens termbank) 

Källa     Socialstyrelsens termbank reviderad  

Anmärkning 1     "Behörig" är struket, se ordination, 3.2.2.2!  

29.2.9.2.2  
recept  
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(inom läkemedelshantering:) handling, utfärdad av en förskrivare (3.3.4.3.1), som innebär 
auktorisation för apotek att expediera en viss läkemedelsvara (6.1.3.3) till en viss person (1.1)  

Källa     Socialstyrelsens termbank reviderad  

Anmärkning 1     Termbanken anger ... läkemedelsprodukt. Men apoteket kommer att expediera 
läkemedelsvara eftersom den alltid är förpackad.  

29.2.9.2.3  
dosrecept  
förteckning över alla förskrivningar (29.2.9.2.1) för en dospatient (2.1.1.1)  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

29.2.9.3  
livsmedelsanvisning  
handling, utfärdad av förskrivare (25.2.3.3.1.1), som innebär auktorisation för apotek att expediera 
ett visst livsmedel  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

29.2.9.4  
hjälpmedelskort  
handling, utfärdad av förskrivare (25.2.3.3.1.1), som innebär auktorisation för apotek att expediera 
en viss förbrukningsartikel (6.1.1.3.4)  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

29.2.9.5  
förskrivning av hjälpmedel för det dagliga livet  
handling, utfärdad av förskrivare (25.2.3.3.1.1), som innebär auktorisation för apotek att lämna ut 
ett hjälpmedel för det dagliga livet (6.1.1.3.5)  

Källa     FVM  

29.3  
bedömning av vårdbegäran  
hälso-och sjukvårdsutföraraktivitet (7.2.1) där beslut tas om vidare handläggning av 
vårdbegäran (11.3)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Vårdbegäran är en term som inte återfinns i lagstiftningen. Bestämmelser om 
remiss finns i SOSFS 2004:11 (M), och där talas om verksamhetschefens skyldigheter vid såväl 
utfärdande som mottagande vårdenhet. Vårdbegäran för egen räkning omnämns inte, men i 
Kärnsystemet ska finnas möjlighet att hantera alla typer av vårdbegäran på det sätt som föreskrivs 
för remiss i SOSFS 2004:11. Så snart en vårdbegäran mottagits startar därför en vårdprocess, där 
mottagande enhet ansvarar för att vårdbegäran handläggs. Först ska vårdbegäran bedömas. Om 
den accepteras görs ett vårdåtagande och processen går vidare. Om den inte accepteras ska den 
hänvisas, dvs. skickas till annan vårdenhet, vilket ska meddelas inremitterande och patienten. Om 
det är en vårdbegäran för egen räkning är dessa två samma person, vilket ska markeras i 
informationsmodellen så att endast ett meddelande skickas.  

Anmärkning 2     I Socialstyrelsens termbank finns uttrycket "beslut avslag av vårdbegäran" med 
beskrivning "tidpunkt i en vårdprocess då beslut tas om att avslå en vårdbegäran". Det finns 
emellertid inget begrepp betecknat "avslag av vårdbegäran", så vad detta innebär är okänt. I 



 
63   

dokumentet "RUTIN Hantering av vårdbegäran, Neurologmottagning barn" (dokument 16709 i 
Barium) anges för Västra Götalandsregionen att en remiss/vårdbegäran kan avslås med ett 
direktsvar. I upphandling av Kärnsystem är bedömningen att en vårdbegäran alltid startar en hälso- 
och sjukvårdsprocess, där en hälso- och sjukvårdspersonal med medicinskt ansvar gör 
bedömningen att vårdbegäran kan besvaras direkt (detta kräver att den läses och att innehållet 
läggs till grund för ett beslut). Då anslutas processen genast och ska dokumenteras med skälen till 
att vårdbegäran direktbesvaras. Alternativet är att vårdåtagande görs och en vårdplan upprättas. 

29.4  
hemsjukvård  
hälso- och sjukvård (3.1.1) när den ges i patients (5.2.1) bostad eller motsvarande och som är 
sammanhängande över tiden  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

29.5  
sluten vård  
hälso- och sjukvård (3.1.1) när den ges till patient (5.2.1) vars hälsotillstånd (6.4) kräver 
resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård (29.8) eller hemsjukvård (29.4)  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

Anmärkning 1     Eftersom det är patientens hälsotillstånd som avgör vilka resurser som behövs 
har ordet "tillstånd" ersatts med ordet "hälsotillstånd" i definitionen.  

29.6  
telemedicin  
hälso- och sjukvård (3.1.1) som bedrivs på distans med hjälp av informations- och 
telekommunikationsteknik  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

Anmärkning 1     Begreppet innefattar all synkron kommunikation med patienten via telefon och 
digitala medier där båda deltagarna har röst- (och eventuell bild-)kontakt. Om kommunikationen är 
asynkron, dvs. patient och hälso- och sjukvårdspersonal deltar inte samtidigt (brevväxling på 
papper, via e-post eller 1177) kallas det korrespondens.  

29.7  
korrespondens  
tillfälle då hälso- och sjukvårdspersonal (5.2.3.3) engagerar sig i en patient (5.2.1) utan att ha 
direkt kontakt med patienten (1.1.1)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Detta är medlet för indirekt distanskontakt, där patienten inte är direkt deltagande 
men hans hälsoärende blir föremål för hälso- och sjukvårdspersonalens omsorger.  

29.8  
öppen vård  
hälso- och sjukvård (3.1.1) när den ges till patient (5.2.1) vars hälsotillstånd (6.4) medger att 
aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar  

Källa     Socialstyrelsens termbank, reviderad  

Anmärkning 1     Eftersom det är patientens hälsotillstånd som avgör hur snabbt den aktuella 
vården kan avslutas har ordet "tillstånd" ersatts med ordet "hälsotillstånd" i definitionen.  
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29.8.1  
primärvård  
hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar (26.4.2.5.3) ålder 
eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, 
omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska 
och tekniska resurser  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

29.8.2  
vårdcentral  
vårdenhet (25.2.3.1.2) med mottagningsverksamhet inom primärvård (29.8.1)  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

29.8.3  
listning  
anteckning om registrerad anknytning till viss vårdcentral (29.8.2)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Listning är en mekanism som fördelar befolkningen över vårdcentralerna enligt ett 
system med valfrihet. En patient ska i första hand söka den vårdcentral där hen är listad. I Västra 
Götalandsregionen kan personer folkbokförda i regionen aktivt välja vårdcentral. De som inte gör 
ett aktivt val fördelas till en vårdcentral baserat på geografisk närhet.  

  

30    Tid  

Kapitlet beskriver hälsa och ohälsa ur olika perspektiv, individ och befolkning. Kapitlet omfattar 
också diagnos och kodning. Kodning avser också åtgärder (aktiviteter) som i övrigt specificeras i 
kapitel 3.  

30.2.1.1  
vårdtid  
tid under vilken ett vårdtillfälle (30.2.4.1) äger rum  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

30.2.1.2  
vårddag  
dygn eller del av dygn under ett vårdtillfälle (30.2.4.1)  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

30.2.2.1.1.1  
öppenvårdskontakt  
vårdkontakt (10.2.2.1.1) i öppen vård (29.8)  

Källa     FVM, bygger på Socialstyrelsens termbank.  

Anmärkning 1     I termbanken är termen "vårdkontakt i öppen vård" vilket är mer av definition än 
term. Vård förekommer två gånger i termen, och därför har termen gjorts om till ett ord, varefter 
termbankens term används som definition.  
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30.2.2.1.1.1.1  
mottagningsbesök  
planerat öppenvårdsbesök (30.2.2.1.1.1.2) på vårdenhet (25.2.3.1.2)  

Källa     Socialstyrelsens termbank reviderad.  

Anmärkning 1     Ett mottagningsbesök är alltid planerat och tidbokat. Det bör dock framgå av 
definitionen utan att man behöver läsa definitionen av akutbesök.  

30.2.2.1.1.1.2  
öppenvårdsbesök  
öppenvårdskontakt (30.2.2.1.1.1) som innebär fysiskt möte mellan patient (5.2.1) och hälso- och 
sjukvårdspersonal (5.2.3.3)  

Källa     FVM byggt på Socialstyrelsens termbank.  

Anmärkning 1     Eftersom termen "öppenvårdskontakt" införts i FVM används denna i stället för 
den definitionsliknande term som finns i termbanken. Se 5.1.1!  

30.2.2.1.1.1.3  
hembesök  
[hälso- och sjukvård] öppenvårdsbesök (5.5.2.1) i patients (1.1.1) bostad eller motsvarande  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

Anmärkning 1     (Ur termbankens termpost) Skilj från hemsjukvårdsbesök som hänförs till 
hemsjukvård. 

I den nationella statistiken räknas öppenvårdsbesök, t.ex. vid akut sjukdom hos patient som 
erhåller hemsjukvård men där orsaken inte omfattas av vård- och omsorgsplanen, som hembesök.  

30.2.2.1.1.1.4  
akut vårdkontakt  
vårdkontakt (10.2.2.1.1) där patientens (5.2.1) hälsotillstånd (6.4) kräver omedelbar bedömning 
(27.2.7.2.2)  

Källa     Socialstyrelsens termbank reviderad  

Anmärkning 1     Alla vårdkontakter kan vara akuta eller inte akuta. Eftersom detta kännetecken 
kan ärvas av alla underordnade begrepp sätts relationen till den överordnade vårdkontakten och 
inte en vårdkontakt i öppen vård. I Socialstyrelsens termbank pekas akut vårdtillfälle och akut 
öppenvårdskontakt ut var för sig.  

30.2.2.1.1.1.5  
planerat öppenvårdsbesök  
öppenvårdsbesök (30.2.2.1.1.1.2) för vilket tid har avtalats senast dagen före besöket  

Källa     Socialstyrelsens termbank kompletterad  

30.2.2.1.1.1.6  
oplanerat öppenvårdsbesök  
öppenvårdsbesök (30.2.2.1.1.1.2) för vilket tid inte har avtalats senast dagen före besöket  

Källa     Socialstyrelsens termbank kompletterad  



 
66   

30.2.2.1.1.1.7  
hemsjukvårdsbesök  
vårdkontakt (10.2.2.1.1) inom hemsjukvård (29.4) som innebär personligt möte mellan patient 
(5.2.1) och hälso- och sjukvårdspersonal (5.2.3.3)  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

30.2.2.2.1  
distanskontakt  
öppenvårdskontakt (30.2.2.1.1.1) där patient (5.2.1) och hälso- och sjukvårdspersonal 
(5.2.3.3) är rumsligt åtskilda  

Källa     FVM byggt på Socialstyrelsens termbank.  

Anmärkning 1     Eftersom termen "öppenvårdskontakt" införts i FVM används denna i stället för 
den definitionsliknande term som finns i termbanken. Se 5.1.1. Dessutom nämns patient först och 
hälso- och sjukvårdspersonal sist för att ordningsföljden ska vara densamma som i definitionen av 
öppenvårdsbesök.  

30.2.2.2.1.1  
direkt distanskontakt  
distanskontakt (30.2.2.2.1) med synkron kommunikation mellan patient (5.2.1) och hälso- och 
sjukvårdspersonal (5.2.3.3)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Begreppet har inte definierats av termbanken. I Contsys talas om direkt hälso- 
och sjukvårdsaktivitet, ett begrepp som dock inte definieras men refereras i definitionen av 
utförarplats. En aktivitet kan vara direkt eller indirekt såsom implicit framgår i Contsys, men även 
en kontakt kan vara direkt (synkron) eller indirekt(asynkron). Se inledningen till avsnitt 7! En direkt 
distanskontakt kräver telekommunikation/digital kommunikation.  

Exempel 1     Telefonförfrågning, mobiltelefonkonsultation (t.ex. kry.se), klinisk videokonferens där 
patienten deltar, telefonmöte/videomöte för samordnad vårdplanering.  

30.2.2.2.1.2  
indirekt distanskontakt  
distanskontakt (30.2.2.2.1) med asynkron kommunikation mellan patient (5.2.1) och hälso- och 
sjukvårdspersonal (5.2.3.3)  

Förklaring     Ordledet distanskontakt har behållits för att begreppet ska stämma med 
Socialstyrelsens begreppsmodell. Med distans menas i detta fall att patienten befinnar sig på 
distans, antingen han är kommunikationspartner eller inte.  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Med asynkron kommunikation menas att ena parten skickar meddelande till den 
andra utan att förvänta omedelbart svar. Ena parten kan också motta ett meddelande och beslutar 
själv om medelandet ska besvaras. Kommunikationen avser alltid en individuell patient, men denna 
patient kan stå utanför kommunikationen.  

Exempel 1     Brevväxla med en patient, kommunicera via 1177 eller e-post. Motta och läsa 
provsvar och utlåtande avseende en viss patient, med eller utan att meddela svaret till patienten. 
Utfärda intyg, föra journal vid annat tillfälle än i direkt anslutning till besök.  
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30.2.2.5  
aktivitetsperiod  
tidsperiod under vilken hälso- och sjukvårdsaktiviteter (7.2) med samma aktivitetsmål (40.4) 
utförs för en patient (2.1.1)  

Källa     FVM utgående från 3R Contsys  

Anmärkning 1     Begreppet avser en period under vilken en patient är föremål för hälso- och 
sjukvårdsaktiviteter riktade mot samma hälsotillstånd. Perioden kan vara del av ett vårdtillfälle, 
inkludera ett vårdtillfälle, omfatta enbart öppen vård eller sträcka sig över såväl öppen som sluten 
vård. Den är alltid del av en process som startat inom ramen för ett vårdmandat.  

Exempel 1     En serie blodtrycksmätningar. Cellgiftbehandling, strålbehandling. Plasmaferes under 
sluten vård (utförs upprepade gånger).  

30.2.2.6  
ambulanssjukvård  
hälso- och sjukvård (3.1.1) som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal (5.2.3.3) i eller i 
anslutning till ambulans  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

30.2.2.6.1  
ambulansinsats  
öppenvårdskontakt (30.2.2.1.1.1) som tillhör ambulanssjukvården (30.2.2.6)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Av den definition som Socialstyrelsen ger till ambulanssjukvård (30.2.2.6) 
framgår att detta är en särskild verksamhet som bedrivs av ambulanspersonalen såväl utanför som 
i ambulansen. En ambulansinsats börjar därför när ambulansen larmas ut eller avgår till 
upphämtningsplatsen och avslutas när antingen personalen lämnar den vårdsökande efter 
rådgivning eller lastar ur den värdsökande vid vårdenhet.  

30.2.4.1  
vårdtillfälle  
vårdkontakt (10.2.2.1.1) i sluten vård (29.5)  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

Anmärkning 1     Vårdtillfälle är en del av en process. I Contsys intresserar man sig bara för 
processen och talar om perioder, t.ex.aktivitetsperiod, vårdkontaktperiod, klinisk processperiod, 
vårduppdragsperiod, vilka alla är definierade, men ingen av dem är kopplade till begreppet sluten 
vård. Sluten vård förekommer inte alls i Contsys men är ett lagligt definierat begrepp i Sverige 
(hälso- och sjukvårdslagen 2 kap, 4 §, patientlagen 3 kap. 2 b §), varför förhållanden kopplade till 
sluten vård måste analyseras.  

30.2.4.1.1  
oplanerat vårdtillfälle  
vårdtillfälle (30.2.4.1) för vilket tid inte har avtalats  

Källa     Socialstyrelsens termbank.  

Anmärkning 1     Avser vårdtillfälle som inleds med akut inläggning.  
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30.2.4.1.2  
planerat vårdtillfälle  
vårdtillfälle (30.2.4.1) för vilket tid har avtalats  

Källa     Socialstyrelsens termbank.  

Anmärkning 1     Avser vårdtillfälle där patienten lagts in från väntelista.  

  

31    Ansvar  

31.2.2.2  
vårdansvar  
uppdrag att omhänderta en patient (5.2.1) för hälso- och sjukvård (3.1.1) med befogenhet att 
utnyttja tillgängliga behövliga resurser (3.4.1) samt skyddapatienten (5.2.1) mot vårdskador 
(28.2.4.3.2)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Vårdansvar refereras bland annat i Socialstyrelsens definition av remiss. Det följer 
mandatet att vårda patienten. Begreppet tillförs i VGR FVM modell av detta skäl.  

31.2.2.3  
vårdrelation  
relation mellan patient (5.2.1) och den hälso- och sjukvårdspersonal (5.2.3.3) som deltar i 
vården av patienten (5.2.1)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Vårdrelation är en förutsättning för att hälso- och sjukvårdspersonal ska få ta del 
av patientjournalen och är en förutsättning för vårdmandat.  

31.2.3.1  
läkemedelsövertag  
övertagande av ansvar för läkemedelshantering gällande en patient (5.2.1)  

Förklaring     Läkaren bedömer att det föreligger risk för osäker läkemedelshantering. Patienten 
sköter inte sin medicinering. Läkaren ska i samråd besluta om att ansvar för läkemedelshantering 
ska övergå till kommunal hälso- och sjukvård.  

Källa     FVM  

Exempel 1     Exempel på användning Mölndal: Läkare ansvarar för att ta beslut om 
läkemedelsövertag tillsammans med den enskilde innan remiss för läkemedelsövertag skickas till 
sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård Exempel 2 Sjuksköterskan ansvarar för att 
läkemedelsövertag dokumenteras i patientens elektroniska journal och att vårdplan för 
läkemedelshantering upprättas. Exempel 3. Läkemedelsövertag kan ske helt eller delvis.  

31.2.3.2  
mandat att företräda patient  
mandat (23.8.2) antingen utdelat av patient (5.2.1) eller fastställt genom behörighet enligt lag 
(11.2.9) som tilldelas företrädare (5.2.4.3) för patient (1.1.1) att föra dennes talan  
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Källa     FVM  

Anmärkning 1     Om en företrädare ska kunna företräda en patient måste ett mandat finnas. Detta 
uppstår om företrädaren får sitt uppdrag direkt av patienten eller genom ett myndighetsbeslut enligt 
lag.  

31.2.6.1  
samtyckesbeslut  
tillfrågad persons (3.3.4) beslut om att lämna eller inte lämna samtycke (11.2.6)  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

31.2.6.2  
implicit samtycke  
passivt samtycke 
samtycke (11.2.6) som patienten (5.2.1) eller företrädare (5.2.4.3) inte kunnat ge men som 
förutsätts av omständigheterna  

Förklaring     Samtycke kan inte alltid lämnas av patienten eller företrädare, t.ex. om patienten är 
medvetslös eller på annat sätt inte kan kommunicera eller förstå den givna informationen. Om de 
kliniska omständigheterna gör det angeläget att hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och 
sjukvårdsaktivitet på patienten (t.ex. livräddande behandling) eller tar del av journalhandling (viktig 
information i sammanhanget) kan samtycke anses implicit, eftersom man får förutsätta att 
patienten skulle givit samtycke om hen kunde. Sådant samtycke kan också kallas passivt.  

Källa     FVM  

31.3.2.1  
skriftlig begäran om övertag av vårdansvar  
remiss (11.3.3) som begär övertag av vårdansvar (31.2.2.2)  

Källa     FVM  

31.3.3.1  
skriftlig beställning av tjänst  
remiss (11.3.3) som utgör beställning av hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2)  

Källa     FVM  

31.3.4.1  
orsak till vårdbegäran  
förhållande i hälsotillståndet (6.4) som föranleder vårdbegäran (11.3)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Vårdbegäran görs alltid av något skäl som patienten eller företrädare anger i en 
vårdbegäran för egen räkning eller som hälso- och sjukvårdspersonal anger i en remiss. 
Orsaken/orsakerna till vårdbegäran kan var och en kodas enligt Snomed CT eller sammanfattas i 
diagnosform för att kunna kodas i t.ex. ICF eller ICD 10.  

31.3.4.2  
beställningsunderlag  
information (3.9.5) som läggs till grund för utfärdande av remiss (11.3.3)  
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Förklaring     Samlad information inför remissutfärdandet. I beställningsunderlaget ingår begreppet 
orsak till vårdbegäran  

Källa     FVM  

31.3.5  
vidaresändning  
beslut att vårdbegäran (11.3) ska handläggas vid annan vårdenhet (25.2.3.1.2) än den 
mottagande  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Socialstyrelsen använder termen "avslag" av vårdbegäran, något som undvikits i 
SAMBA och senare i NI. En vårdbegäran ska antingen accepteras (vårdåtagande görs) eller 
hänvisas. I sistnämnda fall ska två eller tre åtgärder vidtas: vårdbegäran sänds vidare till annan 
vårdenhet, patienten ska meddelas om vad som gjorts, och om det rör sig om en remiss ska 
inremitterande meddelas vart remissen sänts.  

Alternativ definition     (i samband med avslag av vårdbegäran eller vid avslut av vårdåtagande:) 
anvisning till annan vårdenhet eller till egenvård (Socialstyrelsens termbank)  

Anmärkning 2     I Socialstyrelsens definition räknas det som hänvisning när egenvård ordineras. 
Bedömningen att patienten själv ska ta hand om sitt behov av vård är en professionell handling, 
alltså en hälso- och sjukvårdstjänst. Den ordinationen är avslutning på en vårdprocess som 
påbörjas med patientens vårdbegäran för egen räkning. Ordination av egenvård föregås alltså av 
vårdåtagande och är ingen hänvisning.  

31.3.5.1  
remissmeddelande till patient  
besked till patient (5.2.1) att vårdbegäran (11.3) sänts till annan vårdenhet (25.2.3.1.2)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Patienten ska alltid meddelas om vårdbegäran skickas vidare till annan vårdenhet 
oberoende av orsak. Det kan bero på vårdgaranti eller att den egna vårdenhetens vårdutbud inte är 
adekvat i förhållande till det som vårdbegäran avser. Om vårdbegäran är för egen räkning 
underrättas endast patienten; någon inremitterande hälso- och sjukvårdspersonal finns inte.  

31.3.5.2  
meddelande till inremitterande  
besked till hälso- och sjukvårdspersonal (5.2.3.3) som utfärdat remiss (11.3.3) att den 
vidaresänts till annan vårdenhet (25.2.3.1.2)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     När en vårdenhet inte har rätt vårdutbud för att handlägga en inkommen remiss 
och den därför vidaresänds till annan vårdenhet meddelas inremitterande detta.  

31.3.5.3  
vidaresändningsningsmissiv  
förklaring till vidaresändning (31.3.5) som bifogas vårdbegäran (11.3) när den sänds till annan 
vårdenhet (25.2.3.1.2)  

Källa     FVM  
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Anmärkning 1     När en vårdbegäran vidaresänds ska ett förklarande följebrev bifogas. Termen är 
vald på bas av betydelsen av missiv. Definition saknas, men Wikipedia skriver: Ett missiv är ett 
följebrev till en officiell skrivelse. Ursprungligen användes det för dokumentet som förordnade en 
prästtjänst. Sedan medeltiden har missiv också använts vid kommunikation mellan myndigheter, 
medan den i modern tid även används som följebrev till mer halvofficiella skrivelser till 
privatpersoner, som tex en förklarande text till en undersökning. Här redogörs i det fallet bl.a. för 
undersökningens syfte och varför en person fått exempelvis en enkät i sin hand.  

31.3.6  
vårdbegäran för egen räkning  
vårdbegäran (11.3) som avser den egna personen (3.3.4)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Det finns ingen officiell källa till definition av detta begrepp, men i NI förklaras det 
med att det är en begäran som en person gör för att själv få hälso- och sjukvård. I Contsys finns i 
stället begreppet "vårdbegäran för första vårdkontakt", vilket i praktiken är när en person ber att få 
träffa hälso- och sjukvårdspersonal första gången. Det är osannolikt att hälso- och 
sjukvårdspersonal utfärdar sådan vårdbegäran eftersom kontakt med patienten i så fall redan 
startat processen och det inte rör sig om en första vårdkontakt. Men patienten ska också ha 
möjlighet att under pågående process ta initiativ till en ny vårdkontakt, som då inte är en 
förstakontakt men däremot görs som vårdbegäran för egen räkning.  

Anmärkning 2     Vårdbegäran för egen räkning utfärdas av patienten själv eller patientens 
representant.  

31.3.6.1  
egenremiss  
skriftlig vårdbegäran för egen räkning (31.3.6)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     I 3R Contsys-modellen liksom i NI avråds från termen "egenremiss". I stället ska 
endast begreppet "vårdbegäran för egen räkning" användas. Eftersom en sådan kan vara muntlig 
eller skriftlig och uttrycket "egenremiss" är djupt rotat i svensk hälso- och sjukvård kan begreppet 
inte förnekas, och då bör det inkluderas i begreppssystemet. I ett informationssystem behöver 
begreppet representeras så att en patient kan fylla i en elektronisk blankett för egenremiss.  

31.4  
förfrågan  
informell vårdbegäran (11.3) där hälso- och sjukvårdspersonal (5.2.3.3) ber om råd eller hjälp 
avseende en patient (5.2.1) utan att kontakten formaliseras som remiss (11.3.3)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Många gånger händer det att en hälso- och sjukvårdspersonal (oftast läkare) 
rådfrågar en kollega om en viss patient. Detta journalförs nästan aldrig. En konsultläkare tar emot 
telefonsamtal från kollegor som ställer frågor och ber om råd, något som ofta inte heller 
dokumenteras. När nu en ny vårdinformationsmiljö sätts upp är det angeläget att denna typ av 
kontakter dokumenteras. Tekniken får utvecklas, men det kräver att fenomenet erkänns, och därför 
definieras detta begrepp.  

31.4.1  
muntlig begäran om övertag av vårdansvar  
förfrågan (31.4) ) som begär övertag av vårdansvar (31.2.2.2)  
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Källa     FVM  

31.4.2  
muntlig beställning av tjänst  
förfrågan (31.4) som utgör beställning av hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2)  

Källa     FVM  

31.5  
autentisering  
kontroll av uppgiven identitet  

Källa     Socialstyrelsens termbank  

31.6  
behörighet  
rättighet att ha åtkomst till viss information (3.9.5) eller vissa lokaler, eller till att utföra vissa 
aktiviteter (23.6.6)  

Källa     Rikstermbanken/TNC, reviderad  

Anmärkning 1     TNC:s definition har ändrats på följande punkter: 

1) t.ex. har tagits bort. Om frasen används finns en rad rättigheter som behörigheten också avser 
men om vilka vi inte vet något. 
2) ordet åtgärd har bytts mot aktivitet som är rotbegrepp i FVM begreppsmodell (hämtat från 
Contsys).  

Alternativ definition     rättighet att ha åtkomst till t.ex. viss information eller vissa lokaler, eller till att 
utföra vissa åtgärder (Rikstermbanken/TNC, original)  

  

32    Informationshantering  

32.2.1.1  
dokumentering  
hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2) där patientjournal (12.2.1) skapas eller underhålls  

Källa     3R Contsys reviderad  

Anmärkning 1     Termen "indirekt hälso- och sjukvårdsaktivitet" finns inte i FVM begreppssystem 
eftersom "indirekt" eller "direkt" framgår av kontakttypen när aktiviteten utförs. Det är alltid hälso- 
och sjukvårdspersonal som skriver i patientjournal och aktiviteten att föra journal är därför alltid en 
hälso- och sjukvårdstjänst.  

Anmärkning 2     Önskan att använda substantiv som termer för begreppen gör att ordet 
"dokumentering" (finns i SAOL) valts i stället för "dokumentera".  

32.2.2.1  
hälsoundervisningsmaterial  
individuellt anpassad information (.2) sammanställd åt patient (5.2.1) av hälso- och 
sjukvårdspersonal (5.2.3.3) i syfte att stöda patientens (5.2.1) egenvård (7.2.4) och 
hälsofrämjande arbete  
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Källa     FVM  

32.2.2.2  
hälsokonto  
lagringsplats för personlig journal (12.2.2) och annan dokumentation (23.9.5.1) som disponeras 
av patienten (5.2.1)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Se kommentarer under personlig journal (12.2.2.2)  

32.2.2.3  
patientportal  
öppet gränssnitt där patienten (5.2.1) eller företrädare (5.2.4.3) med autentisering (31.5) och 
behörighet (31.6) har tillgång till ett urval av dokumentation (23.9.5.1) i hälso- och sjukvårdens 
(3.1.1) informationssystem  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Patientportal är en allmän beteckning för patientens ingång till invånarens e-
hälsotjänster.  

32.2.2.4  
vårdtestamente  
patientens (5.2.1) dokumenterade vilja avseende hälso- och sjukvårdstjänster (8.2.6) som ska 
avstås eller särskilt önskas i livets slutskede  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Vårdtestamentet ska införas i patientjournalen. Det är patientens möjlighet att 
föreskriva vilka aktiviteter som ska avstås i livets slutskede såsom respiratorbehandling och hjärt-
lungräddning liksom om särskild behandling önskas för t.ex. smärt- och ångestlindring.  

32.2.2.5  
hälsokalender  
kalenderfunktion som underhålls av hälso- och sjukvårdsorganisation (5.2.3.1) och betjänar 
patient (5.26.1) med information (5.2) om pågående ärenden, bokade vårdkontakter (10.2.2.1.1) 
samt påminnelse (32.2.3.4.1) avseende hälsan (26.1)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Hälsokalender är ett nytt begrepp som innefattar patientens egen 
vårdadministration.  

32.2.2.6  
hälsodeklaration  
underlag för person (3.3.4) att beskriva sitt hälsotillstånd (6.4)  

Källa     FVM  

32.2.2.7  
patientgenererade hälsodata  
hälsojournal (12.2) som har skapats eller samlats in av patienten (5.2.1), närstående (5.6.4) eller 
annan vårdare (5.2.4.1) från patient (5.2.1) för att beskriva patientens (5.2.1) hälsotillstånd (6.4)  
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Källa     FVM  

Anmärkning 1     Detta är sådan information som samman ställs av patienten själv eller någon i 
närheten. Den samlas i den personliga journalen, och uppgifterna kan valideras för att införas i 
patientjournalen.  

32.2.3.1  
bedömningsinstrument  
formulär med i förväg fastställda frågor och svarsalternativ i form av numerär eller verbal skala  

Källa     FVM  

32.2.3.2  
förberedelseinformation  
information (3.9.5) och instruktion till patient (5.2.1) om hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2) och 
vårdkontakt (10.2.2.1.1)  

Förklaring     Inför en operation kan patienten behöva såväl information om ingreppet som 
instruktion om praktiska åtgärder före ingreppet. Det kan också behövas förhållningsregler på en 
vårdavdelning eller inför ett öppenvårdsbesök (t.ex. provtagning före, komma 15 minuter före 
besökstid).  

Källa     FVM  

32.2.3.3  
hälsomonitoreringsdata  
data (3.9.1) från övervakningssystem  
för att studera förändringar i en patients (5.2.1) hälsotillstånd (6.4) över tid som kan visas 
synkront och lagras  

Källa     FVM  

32.2.3.4  
notifikation  
avisering av uppmärksamhetsinformation (32.2.3.4.3)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Notifikation är en typ av avisering när information ska komma någon till del.  

32.2.3.4.1  
påminnelse  
[hälso-och sjukvård]notifikation (32.2.3.4) till hälso- och sjukvårdspersonal (5.2.3.3) eller 
patient (5.2.1) att viss hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2) ska utföras  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Påminnelse ska bl.a. göras om behovet att utfärda radiologisk remiss för 
kontrollundersökning, eftersom en radiologisk avdelning har rätt att vägra ta emot remisser för 
undersökning långt fram i tiden. För närvarande gäller i Västra Götalandsregionen 13 månader, 
men principen kan gälla vilken verksamhet som helst och varje tidsintervall som begränsar 
möjligheten att utfärda remiss. Påminnelse kan självklart användas för varje aktivitet som inte kan 
sättas i verket genast utan ska initieras vid ett tillfälle framåt i tiden.  
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Anmärkning 2     För patienten kan en påminnelse avse kommande kontakt med hälso- och 
sjukvården eller att viss egenvård ska genomföras.  

32.2.3.4.2  
larm  
notifikation (32.2.3.4) som förenas med särskild signal  

Förklaring     En notifikation är varje avisering till hälso- och sjukvårdspersonal att information 
behöver observeras och bli föremål för beslut om eventuell åtgärd. Larm är en form av notifikation 
som påkallar extra uppmärksamhet.  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Endast vissa typer av larm ska kommuniceras till Lösningen. Se exemplen!  

Exempel 1      

 

• Maskinlarm: Medicinteknisk utrustning som larmar för att något är trasigt i utrustningen.  
Ska kommuniceras till Lösningen om en patient är ansluten till utrustningen. 

• Övervakningslarm: Medicinteknisk utrustning som larmar för att inställda larmgränser 
passeras på en tillkopplad patient 
Ska alltid kommuniceras till Lösningen. 

• Personallarm: Grupp av människor som samtidigt skall larmas till en viss typ av händelse, 
exempelvis, traumalarm, Stroke larm etc. 
Ska kommuniceras till Lösningen om larmet inkluderar känd patient. 

• Patientlarm: Patient som vill tillkalla sig uppmärksamhet på enheten. 
Denna typ av larm består normalt av ringsignal. Den ska kunna kommuniceras till 
Lösningen (konfigurerbart) för att möjliggöra mätning av tid från signal till svar från 
personalen och dokumentation att en utförd aktivitet initierats av att patienten 
påkallat hjälp. 

• Avdelningslarm/signal: Personal som vill tillkalla annan personal. 
Ska inte kommuniceras till lösningen. 

• Akutlarm på avdelning: Larm på enhet som kräver omedelbar handläggning. 
Om larmet gäller en patient (som .t.ex. blivit akut försämrad) ska larmet 
kommuniceras till Lösningen. 

• Gaslarm: Larm från tryckvakten. 
Ska kommuniceras till Lösningen om en patient är påverkad av larmet, t.ex. plötsligt 
bortfall av syretillförsel, som på det sättet tidsstämplas. 

• Brandlarm 
Kommuniceras inte till Lösningen. 

 

32.2.3.4.3  
uppmärksamhetsinformation  
information (3.9.5) som avser något som avviker från det man normalt kan förvänta sig och som 
påverkar handläggningen av vård eller omsorg  

Källa     FVM  

32.2.3.4.4  
uppmärksamhetssignal  
notifikation (32.2.3.4) med synlig, hörbar eller med känseln förnimbar indikering  
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Källa     FVM  

32.2.4  
journalhandling  
hälsojournal (12.2) som upprättas av hälso- och sjukvårdspersonal (5.2.3.3)  

Förklaring     Journalhandling definieras som underbegrepp till hälsojournal för att harmonisera 
med Contsys. Därför används inte termbankens definition som inte motsägs av FVM definition. 
Ordet "upprättas" innebär att handlingen skrivs (matas in i systemet) eller mottas utifrån, valideras 
och klassas som journalhandling.  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Begreppet motsvaras i Contsys av journalavsnitt (health record component). En 
journalhandling ska alltid signeras av hälso- och sjukvårdspersonal, i första hand den som 
upprättat journalhandlingen. Signeringen finns av tre typer: 
1) vidimering (vidi) som innebär att signeraren tagit del av innehållet men säger inget om huruvida 
detta föranleder åtgärd 
2) signering som styrker att den som signerar har upprättat journalhandlingen 
3) intygande som innebär att den som upprättat journalhandlingen försäkrar att dess innehåll är 
upprättarens mening  

Alternativ definition     handling som upprättas eller inkommer i samband med vården av en patient 
och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden eller 
om vidtagna eller planerade vårdåtgärder (Socialstyrelsens termbank)  

Anmärkning 2     Dokumentation vid ett laboratorium utgör journalhandlingar, t.ex. inkommen 
remiss till radiologi med berättigandebedömning, övriga anteckningar samt remissvaret.  

Exempel 1     Provsvar, daganteckning, besöksanteckning, svar på undersökning, konsultfråga, 
konsultsvar, sjukintyg, läkarutlåtande, recept, ordination.  

32.3.1  
sammanhållen journalföring  
elektroniskt system, som gör det möjligt för en vårdgivare (25.2.3.1.1) att ge eller få direktåtkomst 
till journalutdrag (12.5) hos en annan vårdgivare (25.2.3.1.1)  

Källa     Patientdatalagen (2008:355) 1 kap. 3 §, reviderad (lagens beskrivning omformulerad som 
terminologisk definition)  

32.3.2  
hälsodataregister  
register (23.9.2.1) omfattande utvald patientinformation avseende flera patienter (5.2.1)  

32.4.1  
kontextstyrd vy  
visuell presentation som är anpassad till visst sammanhang  

Förklaring     En presentation på dataskärm, padda, telefon eller annat medium där sammanhanget 
styr presentationens utseende och innehåll. Begreppet inkluderar att vyn kan innehålla 
inmatningsfält så att interaktivitet kan uppnås.  

Källa     FVM Std  
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32.5.1  
remissvar  
journalutdrag (12.5) som utgör svar på remiss (11.3.3)  

Källa     FVM  

32.5.3.3.1  
patientdokumentation att införas i patientjournal  
icke validerad patientinformation (12.5.3.3) som efter validering av hälso- och 
sjukvårdspersonal (5.2.3.3) räknas som journalhandling (32.2.4)  

Källa     FVM efter text i 3R Contsys  

Anmärkning 1     Patientens eller närståendes/annan vårdares anteckning som valideras av hälso- 
och sjukvårdspersonal som kliniskt relevant och då jämställs med journalhandling och inkluderas i 
patientjournalen.  

32.5.3.5  
epikris  
klinisk rapport (12.5.3) innehållande sammanfattande information (3.9.5) om en hel 
vårdprocess (8.2) eller en del av den  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Epikris skrivs klassiskt i slutet av ett vårdtillfälle. I kärnsystemet ska en sådan 
sammanfattning kunna upprättas när som helst i en process och redovisa öppen vård likaväl som 
sluten vård, en del av en vårdprocess som omfattar såväl öppen som sluten vård och, självklart, en 
hel avslutad vårdprocess.  

36.4.2.5.1  
barriärbrott  
[hälso- och sjukvård]penetration av hud eller annan del av kroppsytan i samband med hälso- och 
sjukvårdsaktivitet (7.2)  

Källa     FVM  

  

40    Implementationsbegrepp  

Detta kapitel innehåller begrepp som aktualitet vid implementation av Kärnsystemet men inte ingår 
i hälso- och sjukvårdens verksamhet.  

40.1  
startkonfiguration  
konfiguration av lösningen som är specifik och anpassad för kunden, som används som startpunkt 
vid implementation och som utgår ifrån leverantörens kunskap om sin lösning, erfarenheter från 
andra installationer samt analys av kundens verksamhet  

Anmärkning 1     Startkonfigurationen ska föreligga då första implementation för test av lösningen 
görs och ska vara utgångspunkt för den grundkonfiguration som ska föreligga vid första skarpa 
driftsättning.  

40.2  
grundkonfiguration  
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konfiguration som utgår från startkonfigurationen (40.1), utformas i dialog mellan leverantör och 
kund och är en förutsättning för första skarpa driftsättning  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Grundkonfigurationen ska möjliggöra fullskalig drift i normal produktionsmiljö.  

  

60    Avställda begrepp  

Ett antal begrepp som analyserats i arbetet med Västra Götalandsregionens begreppssystem och 
som inte ingår i den fastställda begreppssamlingen. Referensnumren i definitionerna stämmer inte 
eftersom dessa begrepp inte ska användas i regionens informatikarbete.  

60.1  
vårdaktör  
person (3.3.4) som deltar i vården av en patient (5.2.1)  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     SLL MedTerm definition: aktör som har yrkesansvar eller studerar för att få ta 
yrkesansvar inom hälso- och sjukvården. Den definitionen gör termen synonym med hälso- och 
sjukvårdspersonal, varför den strukits ur detta dokument.  

Anmärkning 2     I egenvård räknas även patienten som vårdaktör.  

60.2  
behandlande vårdaktivitet  
behandling 
hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2) med syfte att förbättra eller bibehålla en patients (2.1.1) 
hälsotillstånd (4.2)  

Förklaring     Se 7.2.7.1! Den termposten täcker begreppet i sin helhet.  

Källa     3R Contsys reviderad  

60.3  
utredande vårdaktivitet  
hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2) med syfte att klargöra en patients (2.1.1) hälsotillstånd (4.2)  

Förklaring     Se 7.2.7.2! Den termposten täcker begreppet i sin helhet.  

Källa     3R Contsys reviderad  

60.4  
aktivitetsmål  
önskat utfall av en hälso- och sjukvårdsaktivitet (7.2)  

Källa     FVM efter revidering av formulering i 3R Contsys  

Anmärkning 1     Ersätts av vårdaktivitetsmål 9.2.6  
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60.5  
administrativ process  
process (3.6.1)  

Förklaring     Ersätts av hälso- och sjukvårdsadministration 8.2.3.  

60.6  
egenvårdsperiod  
hälsorelaterad tidsperiod när ordinerad egenvård (7.2.4) utförs  

Källa     3R Contsys  

Anmärkning 1     Dubblett till period för egen vård 10.2.2.3  

60.7  
mandat att inhämta patientinformation  
Anmärkning 1     Det finns mandat att kommunicera personlig information 11.2.5. För att 
inhämta krävs inget separat mandat.  

60.8  
medicinsk kunskap  
samlad erfarenhet, evidens och medicinsk utvärdering  

Förklaring     Medicinsk kunskap är ett abstrakt begrepp som beskriver vad såväl den enskilda 
hälso- och sjukvårdspersonalen som kollektivet i hälso- och sjukvården vet och behärskar. Detta 
bygger på lärdom i form av erkänd (evidensbaserad) litteratur, egen med tiden ökande erfarenhet 
och omedelbara fynd under pågående processer. Den del av den medicinska kunskapen som 
nedtecknas till råd i hälso- och sjukvårdsverksamheten kallar vi medicinska riktlinjer. Men 
dessutom finns den i vars och ens huvud, i rutinbeskrivningar, läroböcker. Och icke minst hanteras 
den i det dagliga samtalet i arbetssituationen, där omvårdnadsfrågor, stödåtgärder samt 
diagnostiska och terapeutiska överväganden görs av alla yrkesgrupper och i samtal dem emellan.  

Källa     FVM  

Anmärkning 1     Medicinsk kunskap styr all verksamhet i hälso- och sjukvården och har bäring på 
medicinska riktlinjer, bedömning, planering och mycket annat, varför begreppet inte har tagits med i 
begreppsmodellen.  

Anmärkning 2     Begreppet täcks bl.a. av Contsys kliniskt kunskapsunderlag 9.2.4.  

60.9  
läkemedelsövertag  
överförande av ansvar för läkemedelshantering gällande en patient (5.2.1)  

Förklaring     Redaktionellt fel: dubblett 31.2.3.1 med samma term.  
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