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Anhörig (Deleted)
Annan person (Modified)
Description ( Person som på något sätt är relaterad till patienten men som inte är patienten eller hälso- och
sjukvårdspersonal.
Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare. Det kan också vara en målsägande,
som enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård i vissa fall ska ges möjlighet att bli underrättad till
exempel när en patient som är föremål för rättspsykiatrisk vård har lämnat vårdenheten utan tillstånd. De
exempel som ges här är sådana som särskilt pekas ut som personer som det ska finnas dokumentation om i
tillämpliga fall. <- Person som på något sätt är relaterad till patienten men som inte är patienten eller hälso- och
sjukvårdspersonal.
Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare. Det kan också vara en målsägande, som
enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård i vissa fall ska ges möjlighet att bli underrättad till exempel när
en patient som är föremål för rättspsykiatrisk vård har lämnat vårdenheten utan tillstånd. De exempel som ges
här är sådana som särskilt pekas ut som personer som det ska finnas dokumentation om i tillämpliga fall. )

Företrädare (Deleted)
Hälso- och sjukvårdspersonal (Modified)
Description ( Hälso- och sjukvårdspersonal som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är läkare,
sjuksköterska, verksamhetschef och chefsöverläkare.
En läkare är en person som har svensk läkarlegitimation eller som särskilt förordnats att utöva yrke som läkare.
En person som särskilt förordnats att utöva yrke som läkare är en person som har läkarexamen eller
motsvarande medicinsk utbildning, men som saknar läkarlegitimation. Bestämmelser om detta finns i
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade
läkare.
En sjuksköterska är en person som har svensk sjuksköterskelegitimation eller som på vissa villkor, t.ex. genom
ett särskilt förordnande, tillåts utöva yrke som sjuksköterska.
En verksamhetschef är en person som utsetts av en vårdgivare att svara för ledningen av en verksamhet inom
hälso- och sjukvård. Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda
patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.
En chefsöverläkare är en läkare som har ansvaret för ledningsuppgifter som rör rättspsykiatrisk vård och
psykiatrisk tvångsvård och som har specialistkompetens inom någon av dessa psykiatriska specialiteter.
Tidigare kallades den läkare som inom sluten vård hade ledningsansvaret för isolering enligt smittskyddslagen
för chefsöverläkare, men i dag används benämningen verksamhetschef. <- Hälso- och sjukvårdspersonal utför
hälso- och sjukvård på uppdrag av en organisation. Det är i rollen som hälso- och sjukvårdspersonal man har
egenskapen befattning.
Det finns många typer av hälso- och sjukvårdspersonal, men det är endast chefsöverläkare och
verksamhetschef som särskilt pekas ut som personer vars befattning det i tillämpliga fall ska dokumenteras om.
En verksamhetschef är en person som utsetts av en vårdgivare att svara för ledningen av en verksamhet inom
hälso- och sjukvård. Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda
patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.
En chefsöverläkare är en läkare som har ansvaret för ledningsuppgifter som rör rättspsykiatrisk vård och
psykiatrisk tvångsvård och som har specialistkompetens inom någon av dessa psykiatriska specialiteter.
Tidigare kallades den läkare som inom sluten vård hade ledningsansvaret för isolering enligt smittskyddslagen
för chefsöverläkare, men i dag används benämningen verksamhetschef. )

Kommunikationssätt (New)
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. <- 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. )

Närstående (Deleted)

Person med kompetens att utföra hälso- och
sjukvård (Deleted)
Vårdbegäran från tredje part (Modified)
Description ( Vårdbegäran från annan part än patient, företrädare för patient eller hälso- och sjukvårdspersonal
som initierar den individanpassade vårdprocessen.
Exempel är vårdbegäran framställd av Polisen enlig lagen om omhändertagande av berusade personer m.m.
(LOB). Ett annat exempel är samtal till 112 från annan person än patient eller företrädare för patient.
Ytterligare exempel är Rättsmedicinalverkets begäran och överföring av undersökt person till psykiatrisk
tvångsvård eller annan vård i stället för häkte enligt 8 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning.
Även hälso- och sjukvården kan i undantagsfall ses som tredje part och initiera den individanpassade
vårdprocessen genom att t.ex. vårda en medvetslös person där ingen formell vårdbegäran har framställts.
<- Vårdbegäran från annan part än patient, företrädare för patient eller hälso- och sjukvårdspersonal som
initierar den individanpassade vårdprocessen.
Exempel är vårdbegäran framställd av förvaltningsrätt, socialnämnd enligt LVM eller LVU, Polisen enlig lagen
om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB), men även samtal till 112 från annan person än patient
eller företrädare för patient. Ytterligare exempel är överföring från rättspsykiatrisk vård enligt LRV till vård enligt
14 § LPT. Även hälso- och sjukvården kan i undantagsfall ses som tredje part och initiera den individanpassade
vårdprocessen genom att t.ex. vårda en medvetslös person där ingen formell vårdbegäran har framställts.
)

