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Annan person (Modified)
Name ( Annan person -> + Annan person )

Hälsoärende (New)
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. 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. 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 kan komma att ses över. -> Plan inom hälsooch sjukvård som beskriver planerade aktiviteter för en enskild patient relaterat till ett specifikt måltillstånd.
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. 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 kan komma
att ses över.
)

ingår i (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. )

Läkemedel (Modified)
Description ( Här avses de läkemedel som hanteras inom hälso- och sjukvård. -> )

Observerat hälsotillstånd (Modified)
Tagged Values
CLASS (Modified)
Value ( Observation med attributet status satt till ”observerad förekomst”, attributet värde och vid behov
attributet typ -> Observation med attributet status satt till ”känd förekomst”, attributet värde och vid behov
attributet typ )

Ordination (Modified)
Description ( -> beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en patients
hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd
Med behörig hälso- och sjukvårdspersonal avses ’behörig att ordinera den aktuella hälso- och
sjukvårdsåtgärden’, dvs. en ordinatör.
Beslutet som en sjuksköterska tar att göra en dosjustering enligt mål- och mätvärden är inte en ordination i sig.
Exempel på ordination som särskilt pekas ut som beslut som ska dokumenteras explicit är läkemedelsordination
enligt HSLF-FS 2017:37.
Observera att begreppet ordination i Socialstyrelsens termbank kan komma att ses över. )
Tagged Values
TERM (Deleted)

uttrycks i (Deleted)
Visshetsgrad (Deleted)
Vårdgivare (Modified)
Tagged Values
TERM (Modified)
Value ( statlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver
hälso- och sjukvårdsverk-samhet
Anmärkning: En vårdgivare kan ha anställd hälso- och sjukvårdspersonal. Ibland kan rollerna
sammanfalla, t.ex. för enskild näringsidkare. -> 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). Anmärkning: För hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs
av staten representerar den myndighet som har ansvaret för verksamheten vårdgivaren. Exempel:
Kriminalvården. I landsting och kommuner är den eller de nämnder som avses i 10 och 22 §§ hälsooch sjukvårdslagen (1982:763) vårdgivarens representant. Enskild hälso- och sjukvårdverksamhet kan
antingen bedrivas av juridisk person (t.ex. ett aktiebolag såsom en privat vårdcentral, en förening eller
en stiftelse) eller av en enskild näringsidkare (t.ex. en läkarmottagning som förestås av en läkare utan
annan personal). Hälso- och sjukvårdspersonal är oftast anställd av en vårdgivare. En vårdgivare kan
ha anställd hälso- och sjukvårdspersonal, och ibland, som t.ex. för enskild näringsidkare, kan rollerna
sammanfalla )

är känt med (Deleted)

