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Begrepp/Termer Beskrivning Källa 
 

Avisering En påminnelse om att ett meddelande finns i Prator Prator 

Behandlande läkare Med behandlande läkare avses den läkare som har ansvaret för 
patientens vård. 

Länsrutiner  

Berörda 
verksamheter/aktörer 

Avser de enheter som är anslutana som användare av IT-
tjänsten Prator d v s landstingets hälso- och sjukvård, 
kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, privata 
vårdgivare 

Länsrutiner  
 

Egenvård Hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och 
sjukvårdpersonal bedömt att en patient själv kan utföra. 
Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och 
sjukvårdslagen. 

SOSFS 2009:6 
 

Enhet En enhet i Prator som kan liknas vid en postlåda för 
meddelanden 

Prator 

Fast vårdkontakt i den 
öppna vården 

När en enhet i den landstingsfinansierade öppna vården har 
tagit emot ett inskrivningsmeddelande i fråga om en patient, 
ska verksamhetschefen vid den enheten utse en fast 
vårdkontakt för patienten. Verksamhetschefen ska utse den 
fasta vårdkontakten innan patienten skrivs ut från den slutna 
vården. 

Lag om 
samverkan vid 
utskrivning från 
sluten hälso- och 
sjukvård 

Funktionstillstånd/Aktivitet/
Delaktighet 

Funktionstillstånd utgör en paraplyterm för alla 
kroppsfunktioner, kroppsstrukturer, aktiviteter och delaktighet. 
Aktivitet är en persons genomförande av en uppgift eller 
handling. 
Delaktighet är engagemang i en livssituation. 

Klassifikation av 
funktionstillstånd, 
funktionshinder 
och hälsa ICF, 
Socialstyrelsen 
2001 

Förvaltare Person som är utsedd att företräda en viss person som är ur 
stånd att vårda sig själv eller sin egendom och där dennes 
rättshandlingsförmåga är begränsad 

SoS Termbank 

God man Person som är utsedd att företräda en viss person som på 
grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd 
eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, 
förvalta sin egendom eller sörja för sin person utan att dennes 

rättshandlingsförmåga begränsas 

SoS Termbank 

Hembesök (inom hälso- och sjukvård:) öppenvårdsbesök i patients bostad 
eller motsvarande 

SoS Termbank 

Hemtjänst Bistånd i form av service eller personlig omvårdnad i den 
enskildes bostad eller motsvarande 

SoS termbank 
 

Hemsjukvård Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller 
motsvarande och som är sammanhängande över tiden 

SoS termbank 

Initiativtagare Den som tar initiativ till samordning Prator 

Kvittens Ett bevis på mottaget meddelande. Prator 

Menprövning Om en patient inte kan ge sitt samtycke kan vårdgivaren i 
andra hand göra en menprövning utan att patienten/den 
enskilde vidtalas. För ett ev. utlämnande av uppgifter ska det 
då stå klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde 
eller närstående lider men. Detta är den starkaste sekretessen 
som utgår ifrån hur den enskilde själv, subjektivt skulle uppleva 
det. Det ska tydligt framgå namn och yrkestitel på den som 
utfört menprövningen. 

Prator Länsrutin 

Närstående Person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. Här 
kan god man med uppdrag att sörja för person också nämnas.  

Prator 
SoS termbank 

Omgivningsfaktorer Utgör den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken 
människor lever och verkar. 

ICF: definitioner 

Ordinärt boende Det som inte är ett särskilt boende räknas som ordinärt boende.  
 

SoS termbank 

Prator IT tjänst för vårdinformation, stödjer processen samverkan vid 
utskrivning (SVU) och samordnad individuell plan (SIP) 

Prator 
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Primärvård Hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad 
gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för 
befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, 
omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som 
inte kräver sjukhusets medicinska och tekniska resurser. 

SoS termbank 
 
 
 
 

Samordnad individuell plan Vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som 
den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och 
socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och 
omsorgsplanering. 

SoS Termbank 

Samordnad plan vid 
utskrivning 

Vård- och omsorgsplan som upprättats vid utskrivning från 
sluten vård för att beskriva den enskildes fortsatta behov av 
insatser/åtgärder från hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst 
och som är ett resultat av samordnad vård- och 
omsorgsplanering.   

SoS Termbank 
 
 
 

Samordnad individuell 
planering 

Vård- och omsorgsplanering som utförs gemensamt av berörda 
parter från minst 2 huvudmän med den enskilde 
 

SoS Termbank 
 

Samordningsansvarig Den som tar initiativet och är ansvarig kontakt gentemot den 
enskilde. Kan bytas under processens gång. 

Prator 

Samtycke Patienten ska ta ställning till om informationsutbyte mellan 
slutenvård, öppenvård och kommun får ske. Samtycket kan 
lämnas för hela vårdplaneringsprocessen eller för varje enskild 
kontakt som behöver tas. Finns ställföreträdare som exempelvis 
förmyndare eller förvaltare kan dessa ge sitt samtycke. Om 
patienten inte har en ställföreträdare och inte kan ge sitt 
samtycke görs en menprövning. 

Länsrutiner  
 
 

Signera Signatur i syfte att styrka riktighet och säkerställa spårbarhet. SOSFS 2008:14 

Sluten vård Hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver 
resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller 
hemsjukvård  

SoS termbank 

Särskilt boende Individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av 
socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

SoS termbank 

Öppen vård Hälso- och sjukvård som ges till patient vars tillstånd medger 

att aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett 
begränsat antal timmar  

SoS termbank 
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Förkortningar  Beskrivning Källa 

AHS Avancerad hemsjukvård Prator 

AT Arbetsterapeut Prator 

BHL Biståndshandläggare Prator 

DSK Distriktssköterska Prator 

DL Distriktstläkare Prator 

EC Enhetschef Prator 

FV Fast vårdkontakt SFS 2017:80 och 
SFS 2014:821 

HSL  Hälso- och sjukvårdslagen SFS 2017:30 

Htj Hemtjänst Prator 

LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård SoS termbank 

LRV Lagen om rättspsykiatrisk vård SoS termbank 

ÖPT Lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård SoS Termbank 

ÖRV Lagen om öppen rättspsykiatrisk vård SoS Termbank 

LSG Länssamordningsgruppen, styrgrupp för IT- tjänsten Prator  Västerbotten 

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  

LÄK Läkare  SoS termbank 

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska  SoS termbank 

MLA Medicinskt ledningsansvarig  Västerbotten  

ORDBO Ordinärt boende  SoS termbank 

PV  Primärvård SoS termbank 

OSL Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 

ÖV Öppen vård SoS termbank 

HC  Hälsocentral SoS termbank 

SoL Socialtjänstlagen SFS 2001:453 

SIP Samordnad individuell plan Prator/länsrutin 

SG Sjukgymnast Prator 

SSK Sjuksköterska Prator 

Öv Spec Övriga specialister inom landstinget Prator 

SVU Samverkan vid utskrivning Prator/länsrutin  

SV  Sluten vård SoS termbank 

SÄBO Särskilt boende SoS termbank 

 

Övriga termer och begrepp i Prator SIP modul, se Användarmanual av leverantören Evry. 

 

 


