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social omsorg

Remiss
Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrker term och Tillstyrker def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. Du kan även
lämna övriga kommentarer längst ned i dokumentet.
Terminologiska skrivregler
o En term skrivs normalt i grundform, dvs. ental och obestämd form för substantiv, oböjd form för adjektiv och infinitivform för verb.
o Termen skrivs med liten begynnelsebokstav, utom när den alltid annars skrivs med stor bokstav (t.ex. om den inleds med ett egennamn).
o En definition bör kunna bytas ut mot termen i löpande text och skrivs därför med liten begynnelsebokstav och avslutas utan punkt.
o Inledande bestämd eller obestämd artikel bör undvikas, om det inte finns särskilda skäl att använda det.
För mer information se Socialstyrelsens handledning för arbete med begrepp och termer.
Begreppen redovisas i Socialstyrelsens terminologimall som är i tabellform med följande fält:
o Fältet term innehåller termen för begreppet i fråga.
o Fältet definition innehåller begreppets definition. Definitionen beskriver innebörden av begreppet och ska vara oberoende av hur en
verksamhet är organiserad eller vilka ekonomiska ersättningssystem man arbetar med. En definition bör kunna bytas ut mot termen i
löpande text och skrivs därför med liten begynnelsebokstav och avslutas utan punkt. Definitionen inleds med det överordnade begreppet.
Synpunkter på förslag ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast fredagen den 23 augusti 2013.
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Term

process

vårdprocess

Definition

serie aktiviteter som främjar
ett bestämt ändamål eller ett
avsett resultat
process avseende hälso- och
sjukvård som hanterar ett
eller flera relaterade
hälsoproblem eller
hälsotillstånd
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Kommentar

Tillstyrker
term

Tillstyrker
def

ja

ja

nej

Synpunkter

nej

Jmf SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete

X

X

Tydliggör början och slutet på
processen.

En vårdprocess är inte begränsad till en och samma
vårdgivare eller till andra organisatoriska gränser. Jmf
Prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m.

X

X

Tydliggör vilkenprocess som
beskrivs

Diabetes, stroke och benbrott är exempel på
hälsoproblem. En vårdprocess kan omfatta ett eller flera
relaterade hälsoproblem, som t.ex. diabetes och bensår.
En vårdprocess kan även utgöras av till exempel
screening, mödravård och annan förebyggande hälsooch sjukvård som t.ex. vaccinationsprogram inom
barnhälsovården.
Revideras - vårdprocess i termbanken idag:
följd av aktiviteter eller åtgärder som utförs för en
patient, avseende ett visst hälsoproblem, mellan
inkommen vårdbegäran och avslag av vårdbegäran eller
avslut av vårdåtagande
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Kommentar

Tillstyrker
term

ja

standardiserad
vårdprocess

vårdprocess som är
förutbestämd avseende
hälso- och sjukvård för en
grupp eller kategori av
patienter med ett eller flera
relaterade hälsoproblem eller
tillstånd
individanpassad vårdprocess för en enskild
vårdprocess
patient
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Vårdgivaren ansvarar för att beskriva sina
standardiserade vårdprocesser som en del av
verksamhetens kvalitetsarbete.

nej

Tillstyrker
def

ja

Synpunkter

nej

X

X

Definiera begreppet standard

X

X

En otydlighet kan vara två olika
definitioner av begreppet process.
Jämför definition av begreppen
process och vårdprocess samt hur
dessa förhåller sig till begreppen
omsorg och social omsorg

Jmf SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete.
En individanpassad vårdprocess är en eller flera
vårdprocesser eller standardiserade vårdprocesser som
används för en specifik patient i syfte att förebygga,
identifiera, utreda och behandla ett eller flera specifika
hälsoproblem.
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Term

Definition

Kommentar

hälsoärende

ärende som håller samman
vårddokumentation från en
eller flera relaterade
individanpassade
vårdprocesser

Hälsoärendet bidrar till att vårddokumentation från
patientens olika vårdprocesser kopplas samman och
bildar underlag till ny kunskap om patientens problem
och behov. Ett hälsoärende kan vara tidsbestämt
respektive fortlöpande. Det kan avse genomförd,
pågående och planerad vård och behandling.

Tillstyrker
term

ja

Ett hälsoärende skapas när en ny hälsofrågeställning
inkommer. Funktionen hälsoärende gör det möjligt för
behörig hälso- och sjukvårdspersonal och patienten själv
att följa individens vårdprocess och hitta relevant
information om genomförd och planerad vård och
behandling både inom och över organisatoriska gränser
och/eller vårdgivargränser enligt gällande lagar.

hälsoärende-id
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Den vårddokumentation som ingår i ett hälsoärende hålls
samman av en unik identitetsbeteckning, ett hälsoärendeid. Exempelvis cancervård inbegriper ofta vård på flera
vårdnivåer och kan ges av flera vårdgivare, och
informationen i hälsoärendet kan följa patienten t.ex.
inom och mellan landsting.
unik identitetsbeteckning
Genom att tilldela unika identitetsbeteckningar till
som tilldelas ett hälsoärende hälsoärenden och den vårddokumentation som ska
för att koppla samman
kopplas till ett och samma hälsoärende är det möjligt att
vårddokumentation
digitalt följa den individanpassade processen inom och
mellan organisatoriska gränser och över tid.

X

nej

Tillstyrker
def

ja

X

Synpunkter

nej

Tydliggöra hur hälsoärende som
begrepp förhåller sig till omsorg
och social omsorg

Avdelningen för regler och tillstånd
Fackspråk och informatik
Lisa Wolff Foster

Övriga kommentarer:

2013-06-25

Svarsmall vårdprocess och hälsoärende
Dnr 4.2.1-30811/2013

5

