
Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård 



Summary 
Strategy: ID 

Compare: Model Element 

Base: Right hand side 

Filter: All 

Sort: Name 

Ignored Model Types 

Association  



Hälsotillstånd (Modified) 

Abstract ( false <- true ) 

Hälsoärende (Modified) 

Abstract ( false <- true ) 

Individuell plan (inom hälso- och sjukvård) 

(Modified) 
Description ( Plan inom hälso- och sjukvård som beskriver planerade aktiviteter för en enskild patient relaterat till 

ett specifikt måltillstånd. Det finns olika benämningar för planer inom hälso- och sjukvård beroende på i vilket 

sammanhang planen upprättas. Planer kan vara mer eller mindre omfattande, såsom en plan för all vård som 

utförs för en patient vid ett vårdtillfälle eller en plan för just rehabiliteringen för patienten under samma 

vårdtillfälle. En plan kan också avse patientens behandling med flera läkemedel eller plan för hur ett enskilt 

läkemedel ska tas vid olika administreringstillfällen. De mer omfattande planerna kan ha olika benämningar 

beroende på i vilket sammanhang planerna upprättas. Benämningen vårdplan används ofta om planer som 

endast avser insatser från hälso- och sjukvård.I vissa fall behöver planeringen göras i samarbete med flera 

aktörer. Ett exempel på en plan som upprättas av aktörer inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst är 

samordnad individuell plan. Benämningen vårdplan används ofta om planer som endast avser insatser från 

hälso- och sjukvård. 

Observera att termposterna om planer i Socialstyrelsens termbank som relaterar till detta begrepp kan komma 

att ses över. <- Plan inom hälso- och sjukvård som beskriver planerade aktiviteter för en enskild patient relaterat 

till ett specifikt måltillstånd. Det finns olika benämningar för planer inom hälso- och sjukvård beroende på i vilket 

sammanhang planen upprättas. I vissa fall behöver planeringen göras i samarbete med flera aktörer. Ett 

exempel på en plan som upprättas av aktörer inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst är samordnad 

individuell plan. Benämningen vårdplan används ofta om planer som endast avser insatser från hälso- och 

sjukvård. 

Observera att termposterna om planer i Socialstyrelsens termbank som relaterar till detta begrepp kommer att 

ses över. ) 

Kontaktorsak (Modified) 
Description ( Orsak till vårdbegäran för egen räkning som patient eller företrädare för patient anger. 

Observera att begreppet kontaktorsak i Socialstyrelsens termbank kan komma att ses över. <- ) 

Läkemedel (New) 

 

Ordination (New) 
 

Planerad aktivitet (Modified) 
Description ( Aktivitet inom hälso- och sjukvård som är planerad att ske. Exempel är en såromläggning eller en 

operation som man avser att genomföra. 

  <- Aktivitet inom hälso- och sjukvård som är planerad att ske. Exempel är en såromläggning eller en operation 

som man avser att genomföra. ) 



Plats (New)  

 

Remiss (New)  

 

Resurs (inom hälso- och sjukvård) (Modified) 
Description ( Något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av aktiviteter eller processer inom 

hälso- och sjukvård och som inte avser personer eller organisationer. Exempel är olika typer av medicintekniska 

produkter, hjälpmedel, läkemedel, organ och blod. Exempel som särskilt pekas ut som resurser som det i 

tillämpliga fall ska dokumenteras om är TNS-maskin, implantat och läkemedel. <- Något som kan tas i anspråk 

för eller krävs för genomförande av aktiviteter eller processer inom hälso- och sjukvård och som inte avser 

personer eller organisationer. Exempel är olika typer av medicintekniska produkter, hjälpmedel, läkemedel, 

organ och blod. Exempel som särskilt pekas ut som resurser som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är 

TNS-maskin och implantat. ) 

Samtycke (Modified) 
Description ( För tillgång till vårdinformation eller personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvård krävs det 

ett aktivt samtycke, exempelvis skriftligen eller muntligen.. 

   <- För tillgång till vårdinformation eller personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvård är det inte tillräckligt 

med ett presumerat (underförstått) samtycke. Det krävs då ett aktivt samtycke, exempelvis skriftligen eller 

muntligen. 

Observera att begreppen samtycke och samtyckesbeslut i Socialstyrelsens termbank kan komma att ses över. ) 

Samtyckesbeslut (Modified) 
Description ( Samtyckesbeslut är en form av beslut som det i vissa fall finns uttryckliga dokumentationskrav om. 

I hälso- och sjukvården är det endast patienten eller en företrädare för denne som kan fatta ett samtyckesbeslut, 

aldrig hälso- och sjukvårdspersonalen. Exempelvis finns det dokumentationskrav på beslut om att samtycka till 

insamling och bevarande av vävnadsprover och återfinns i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och 

sjukvården m.m. Samtyckesbeslut kan också avse behandling av personuppgifter. <- Samtyckesbeslut är en 

form av beslut som det i vissa fall finns uttryckliga dokumentationskrav om. I hälso- och sjukvården är det 

endast patienten eller en företrädare för denne som kan fatta ett samtyckesbeslut, aldrig hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Exempelvis finns det dokumentationskrav på beslut om att samtycka till insamling och 

bevarande av vävnadsprover och återfinns i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. 

Samtyckesbeslut kan också avse behandling av personuppgifter. 

Observera att begreppen samtycke och samtyckesbeslut i Socialstyrelsens termbank kan komma att ses över. ) 

Uppgift i patientjournal (Modified) 

Abstract ( false <- true ) 



Vårdbegäran (New)  

 

Vårdbegäran från tredje part (New)  

 

Vårdbegäran för egen räkning (Modified) 
Description ( Vårdbegäran från patient eller företrädare för patient som initierar den individanpassade 

vårdprocessen. 

Det finns en speciell typ av vårdbegäran för egen räkning som gäller att patienten vänder sig till specialistvården 

utan att gå via primärvården. Detta har vardagligt olika benämningar, till exempel ”egen vårdbegäran” eller 

”egenremiss”. Sådana benämningar bör undvikas i fackspråket. <- Vårdbegäran (begäran av erhållande av 

hälso- och sjukvård) som initierar den individanpassade vårdprocessen genom att patienten eller någon som 

företräder patienten uttrycker en kontaktorsak. En remiss är också en vårdbegäran och utgör en beställning av 

tjänst eller övertagande av vårdansvar för en patient, men den inleder inte den individanpassade 

vårdprocessen. Det finns en speciell typ av vårdbegäran för egen räkning som gäller att patienten vänder sig till 

specialistvården utan att gå via primärvården. Detta har vardagligt olika benämningar, till exempel ”egen 

vårdbegäran” eller ”egenremiss”. Sådana benämningar bör undvikas i fackspråket. ) 

Vårdåtagande (New) 


