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Bilaga 2
Regional termförteckning B&T 2006
Regionala begrepp och termer samt regionalt kompletterande regelverk för några av termerna i
Socialstyrelsens termbank (Termer från Socialstyrelsens termbank anges i kursiv stil)
Beskrivning av kolumn ”status”
Status

Beskrivning

Publicerad
Ny
Uppdaterad
Oförändrad
Revideras på SOS
Regelverk från VGR

Godkänd av Terminologirådet. Se Socialstyrelsens termbank
Ny i ”Begrepp & Termer 2006”
Uppdaterad i definition, regler eller kommentarer
Oförändrad jfr. med ”B&T-99”
Revidering pågår på Socialstyrelsen
Termen finns i termbanken, regelverket är specifikt för VGR

Beskrivning av kolumn ”källa”
Källa

Beskrivning

VGR
SOS

Av Västra Götalandsregionen beslutade termer, definitioner och regler
Av Socialstyrelsen rekommenderade termer, definitioner och regler
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TERM
akut inskrivning

annan kontakt

behandling under
vårdtillfälle

beläggning
besöksform

dagkirurgi

gruppbesök

gruppteambesök

2013-11-08

DEFINITION
inskrivning där patientens tillstånd
kräver ett omedelbart
omhändertagande
vårdkontakt med patient genom
telefon, brev, digital kommunikation
behandling hos hälso- och
sjukvårdspersonal från annat
medicinskt verksamhetsområde där
patient erhåller behandling som har
medicinskt samband med
vårdtillfället och patient är inskriven
på samma sjukhus
andel upptagna vårdplatser på en
vårdenhet
indelning av öppenvårdsbesök som
bygger på antalet patienter och
hälso- och sjukvårdspersonal
dagsjukvård där den kirurgiska
åtgärden normalt kräver att
patienten får anestesi och en period
av postoperativ övervakning

öppenvårdsbesök där fler än en
patient samtidigt möter hälso- och
sjukvårdspersonal

KOMMENTARER

Gäller även när kontakten sker med
person som juridiskt företräder
patient. Se vårdkontakt
Kan ske på mottagning eller
vårdavdelning.
EX: Strålbehandling,
tryckkammarbehandling,
behandling av sjukgymnast,
arbetsterapeut, smärtenhet

Med kirurgisk åtgärd avses åtgärd
enligt gällande operationsklassifikation. För patienten skall det
finnas en upprättad vårdplan. Inga
tidsmässiga preciseringar skall
tillämpas
Gruppbesök kan vara t.ex.
rökavvänjning i grupp, gruppbehandling inom psykiatrin eller hos
sjukgymnast, profylaxkurser och
diabetesutbildning

REGELVERK

KÄLLA

STATUS

VGR

Oförändrad

VGR

Uppdaterad

Frivillig registrering av den
vårdenhet som utför behandlingen.
de i behandlingen ingående
åtgärderna ska registreras enligt
gällande KVÅ –regelverk på den
vårdenhet där patienten är inskriven
i sluten vård.
Upptagna vårdplatser/disponibla
vårdplatser
Enskilt besök, gruppbesök,
teambesök, gruppteambesök

VGR

Ny

VGR

Oförändrad

VGR

Ny

I VGR fastställer TEK årligen en
förteckning över vilka DRG-O som
ska räknas som dagkirurgi

SOS

Revideras
hos SOS
Regelverk
från VGR

Patienterna i gruppen skall delta i
gemensam aktivitet

planerat öppenvårdsbesök där mer
än en patient möter ett vårdteam
och där patienterna i gruppen deltar
i gemensam aktivitet

SOS

VGR
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Publicerad
hos SoS
Regelverk
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TERM
hemort

indirekt kontakt
insats annan
förvaltning

inskrivningsbesök

klinikvårdtillfälle

konsultation under
vårdtillfälle

2013-11-08

DEFINITION

KOMMENTARER

persons folkbokföringsförsamling vid Avser tidpunkt då vårdkontakt
visst tillfälle
påbörjas. Anges med kod för län,
kommun, församling för personer
som är folkbokförda, och för övriga
personer med kod för län och
kommun enligt aktuell förteckning
över "Läns- och kommunkoder i
särskilda fall"
kontakt om patient utan att patient är Jämför med ”annan kontakt” och
”vårdkontakt”
närvarande
sjukvårdsinsats där sjukhusansluten Insatsen skall registreras så att den
hälso- och sjukvårdspersonal träffar inte kan förväxlas med de besök
patient i primärvården eller på annat som enligt gällande regler skall
sjukhus och där sjukvårdsinsatsen
redovisas eller faktureras huvudman
journalförs på det stället
öppenvårdsbesök i direkt
tidsmässigt och medicinskt samband
med att patienten skrivs in i sluten
vård
klinikvårdtillfälle är en vårdkontakt i
slutenvård som avgränsas av in- och
utskrivning inom ett medicinskt
verksamhetsområde
vårdkontakt där patient bedöms av
Kan ske på mottagning eller
hälso- och sjukvårdspersonal från
vårdavdelning
annat medicinskt
Bedömning inför operation ingår
verksamhetsområde för att belysa
en viss fråga i pågående utredning
och där vårdansvaret kvarstår hos
remitterande hälso- och
sjukvårdspersonal och patient är
inskriven på samma sjukhus och
aktiviteten har medicinskt samband
med vårdtillfället

REGELVERK

KÄLLA

STATUS

VGR

Uppdaterad

VGR

Ny

Sjukvårdsinsatsen registreras på,
och tillgodoräknas den enhet där
patienten fysiskt var

VGR

Ny

Öppenvårdsbesöket skall ske inom
samma sjukhus/sjukhusgrupp och
vara en inledning på vårdtillfället

VGR

Ny

Klassificeras efter specialitet och
inriktning och utgör indelningsgrund
för den nationella statistiken (t.ex.
patientregistret)
Registreras på den vårdenhet som
utför konsultation under vårdtillfälle

VGR

Ny

VGR

Ny
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TERM

DEFINITION

konsultationsbesök
annan förvaltning

öppenvårdsbesök där hälso- och
sjukvårdspersonal träffar patient i
primärvården eller på annat sjukhus
och där besöket journalförs av den
sjukhusanslutna hälso- och
sjukvårdspersonalen
öppenvårdsbesök som innebär möte
mellan patient och läkare
insats som utförs av hälso- och
sjukvårdspersonal som ingår i
vårdteam och som utgör del av
teambesök eller gruppteambesök

läkarbesök
medverkan i
teambesök

mellanliggande
provtagning

oplanerad
inskrivning
organisatoriskt
verksamhetsområde

KOMMENTARER
Obligatoriskt att registrera p g a
ersättnings- och uppföljningsregler
och avtal

”Medverkan” skall registreras så att
den inte kan förväxlas med de besök
som enligt gällande regler skall
redovisas i statistik eller faktureras
huvudman
ordinerad provtagning som sker utan Kan ej kombineras med andra
direkt samband med besök och där åtgärder.
provtagningsresultatet skall
Exempel på provtagningar kan vara
användas i patientuppföljningen
venösa prover, blodtrycksmätning,
EKG.
inskrivning för vilken tid inte avtalats

REGELVERK
Besöket registreras på, och
tillgodoräknas den enhet som
behandlande hälso- och
sjukvårdspersonal tillhör

Ny

VGR

Uppdaterad

Registreras på vårdenhet som utför
medverkan i teambesök /
gruppteambesök

VGR

Ny

Mellanliggande provtagning ska inte
rapporteras till regional vårddatabas
(vega). Provtagning som sker inför
en vårdkontakt registreras ej

VGR

Uppdaterad

VGR

Oförändrad

VGR

Ny

VGR

Ny

VGR

Oförändrad

VGR

Ny

planerad inskrivning inskrivning för vilken tid avtalats
sjukhusvårdtillfälle

gruppering av ett eller flera
vårdtillfällen som avgränsas av inoch utskrivning inom ett sjukhus
eller en sjukhusgrupp

STATUS

VGR

OVO står för verksamhet inom
sjukvådens organisation Parallell till
medicinskt verksamhetsområde
(MVO) med samma kodförteckning
där det medicinska innehållet
redovisas
Med helt permissionsdygn avses
kalenderdygn (kl. 00-24)

permissionsdygn

KÄLLA

Medicinskt samband mellan de
ingående vårdtillfällena behöver inte
föreligga. I statistiken ligger
utskrivning till grund för beräkning av
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TERM

2013-11-08

DEFINITION

KOMMENTARER

REGELVERK

KÄLLA

STATUS

VGR

Uppdaterad

SOS

Publicerad
hos SOS
Regelverk
från VGR

VGR

Ny

VGR

Ny

VGR

Oförändrad

antal sjukhusvårdtillfällen. Pågående
vårdtillfällen ingår ej.
Tillämpas olika för somatisk
korttidsvård, psykiatri och rehab.
sjukvårdande
behandling
teambesök

öppenvårdsbesök som innebär möte
mellan patient och annan hälso- och
sjukvårdspersonal än läkare
öppenvårdsbesök eller
Teambesök redovisas som ett besök
hemsjukvårdsbesök där patient
hos respektive hälso- och
möter ett vårdteam
sjukvårdspersonal. I den nationella
statistiken räknas endast teambesök
som har dokumenterats i patientens
journal.

telefonkontakt som
ersätter ett besök

kontakt mellan patient och hälsooch sjukvårdspersonal

övriga
telefonkontakt som
ej ersätter ett besök

kontakt mellan patient och hälsooch sjukvårdspersonal

överbeläggning

nyttjande av fler vårdplatser än de
disponibla vårdplatserna på en
vårdenhet

Besök som följer tidsmässigt efter
varandra för att underlätta för
patienten är inte teambesök. Flera
hälso- och sjukvårdspersonal kan
träffa patienten samtidigt eller
tidsmässigt direkt efter varandra.
I VGR skall teambesök, till skillnad
från vad som för närvarande gäller
nationellt, endast registreras en
gång. Se även termen ”medverkan i
teambesök”.
Befattningshavaren gör en
medicinsk bedömning och fattar
beslut om behandling eller
ytterligare utredning.
Gäller även när kontakten sker med
person som juridiskt företräder
patient.
Samtalet ska journalföras,
Gäller även när kontakten sker med
person som juridiskt företräder
patient.
Samtalet ska journalföras,
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TERM
överflyttning

2013-11-08

DEFINITION

KOMMENTARER

flyttning av patient till annan
vårdenhet som inte innebär in- eller
utskrivning

Utskriftsdatum: 2017-03-29

REGELVERK

KÄLLA

STATUS

VGR

Oförändrad

