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Enhetlig terminologi för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
 

Bakgrund 

I arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har det framkommit behov av en ensad terminologi. Därför har en arbetsgrupp bildats inom 

nationella stödfunktionen på SKR som har i uppdrag att utarbeta en lista med rekommenderade termer och definitioner. Gruppen besitter kompetens inom 

terminologi, informatik och redaktionellt arbete. Utöver SKR deltar Socialstyrelsen i arbetet. Termlistan är tänkt att vara ett stöd i författandet och 

revideringen av de dokument där de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen beskrivs.  

Termlistan utgår från Socialstyrelsens termbank (https://termbank.socialstyrelsen.se), men har ibland kompletterats med andra källor. Urvalet i termlistan 

är gjort utifrån vilka termer som förekommer i de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen och som kan tolkas och formuleras på olika sätt. 

Termlistan fylls kontinuerligt på med nya termer utifrån behov. Nya versioner tillgängliggörs 3-4 ggr per år. Har du frågor eller synpunkter på termlistan: 

kontakta kunskapsstyrning-vard@skr.se. 

Behovet av en ensad terminologi finns även i andra typer av kunskapsstöd som utvecklas inom Nationellt system för kunskapsstyrningen. Målet är därför att 

termlistan ska utvecklas för att fungera som ett stöd för i regionernas arbete med kunskapsstöd generellt. Utvecklingen kommer ske stegvis och anpassas 

efter de förutsättningar arbetsgruppen har.  

  

https://termbank.socialstyrelsen.se/
mailto:kunskapsstyrning-vard@skr.se
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Termlista 

Tabellen nedan visar termer och definitioner som hämtats ur olika källor (mest Socialstyrelsens termbank, https://termbank.socialstyrelsen.se). För termer 

som är hämtade från Socialstyrelsens termbank anges en länk till termbanken i kolumnen Definition. Om definition saknas beror det på att det ännu inte 

finns någon fastslagen, gemensam definition. I kolumnen Anmärkning finns kompletterande information till definitionen. I kolumnen Skrivråd ges råd om 

termernas användning, särskilt om förhållandet till närliggande termer. 

Rekommenderad 
term 

Synonym Definition Anmärkning Källa Skrivråd 

anhörig  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=263&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

Använd termen ”anhörig” 
om du menar det som 
beskrivs i kolumnen 
Definition. 
Jämför ”närstående”. 

avvikelse  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=766&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

bedömning  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=270&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

behandling  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=326&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

beslut  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=120&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

brukare  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=522&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

diagnostisera ställa diagnos    Använd inte uttrycket ”sätta 
diagnos”. Skriv inte 
”diagnosticera” (med -c-). 

egenmonitorering  löpande registrering, övervakning 
och bedömning av värden 
avseende en persons 
hälsotillstånd, där personen själv 
utför registreringen 

Egenmonitorering 
genomförs med stöd av 
digital eller analog teknik 
som anger objektiva 
mätvärden och/eller 

SKR Använd ”egenmonitorering” 
istället för uttrycken 
”distansmonitorering”, 
”hemmonitorering”,   
”självmonitorering”,  

https://termbank.socialstyrelsen.se/
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=263&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=263&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=766&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=766&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=270&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=270&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=326&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=326&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=120&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=120&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=522&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=522&SrcLang=sv
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Rekommenderad 
term 

Synonym Definition Anmärkning Källa Skrivråd 

subjektiva skattningar. 
Dessa kan göras tillgängliga 
för såväl person som 
vårdenhet. 
 
Information som samlas in 
genom egenmonitorering 
kräver validering av hälso- 
och sjukvårdspersonal för 
att bli journalhandling. 

”monitorering i hemmet”,   
”monitorering på distans”  
och  
”hälsomätning på distans”. 

egenvård  behandling som en person utför 
på sig själv 

 Baserad på 
Medicinsk 
terminologi av 
Bengt Lindskog 

Skriv inte ”egen vård”. 

evidens  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=520&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

evidensbaserad 
praktik 

 https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=521&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

förebyggande 
åtgärd 

förebyggande 
insats 

https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=405&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

genomförandeplan  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=708&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

grundbehandling     Använd i regel 
”grundbehandling” och inte 
”basbehandling”.  

hemsjukvård  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=732&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

hälso- och 
sjukvårdspersonal 

 https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=635&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

hälsofrämjande 
åtgärd 

hälsofrämjande 
insats 

https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=403&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=520&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=520&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=521&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=521&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=405&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=405&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=708&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=708&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=732&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=732&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=635&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=635&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=403&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=403&SrcLang=sv
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Rekommenderad 
term 

Synonym Definition Anmärkning Källa Skrivråd 

hälsotillstånd  tillstånd som en person kan 
vända sig till hälso- och 
sjukvården för 

Här räknas alla tillstånd 
hanterade av hälso- och 
sjukvården in, således även 
till exempel det tillstånd 
personens syn har (i 
samband med en 
synundersökning inför 
körkort) eller det tillstånd 
den blivande modern 
befinner sig i (i samband 
med mödravårdsbesök). 

Baserad på 
Socialstyrelsens 
termbank 

”Hälsotillstånd” kan 
användas även i andra 
betydelser. Det innebär att 
om man vill vara precis 
måste man tydliggöra vilken 
betydelse som avses. 
Använd inte enbart termen 
”tillstånd” när 
”hälsotillstånd” avses. 

inskrivning i sluten 
vård 

 https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=733&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

Använd inte uttrycket 
“inläggning”. 

levnadsvana  https://termbank.socialstyrels
en.se/?TermId=411&SrcLang=
sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

mål  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=49&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

multiprofessionellt 
team 

 https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=477&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

Använd inte termerna 
”tvärprofessionell 
arbetsgrupp”, 
”interprofessionellt team” 
eller ”multidisciplinärt 
team”. 

närstående  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=262&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

Använd termen 
”närstående” om du menar 
det som beskrivs i kolumnen 
Definition. 
Jämför ”anhörig”. 

patientkontrakt  överenskommelse mellan patient 
och vårdgivare avseende innehåll 

Patientkontraktet ska utgå 
från den enskildes 

SKR  

https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=733&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=733&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=411&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=411&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=411&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=49&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=49&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=477&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=477&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=262&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=262&SrcLang=sv
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Rekommenderad 
term 

Synonym Definition Anmärkning Källa Skrivråd 

i vårdplan(er) och vem/vilka som 
är patientens fasta vårdkontakt 

berättelse och svaret på 
frågan ”Vad är viktigt för 
dig”. Om patienten själv inte 
kan förmedla sin berättelse 
kan närstående hjälpa till.   
  
Patienter kan såväl 
efterfråga som erbjudas 
patientkontrakt.  
  
Av patientkontraktet ska 
framgå vad vården tar 
ansvar för och vad 
patienten, efter egen 
förmåga och önskemål, själv 
kan göra avseende 
hälsofrämjande, 
förebyggande eller 
rehabiliterande insatser.  
   
Patientkontraktet ska göras 
gemensamt, mellan 
patienten och 
vårdgivare/vårdgivarna.   
   
Patientkontraktet kan 
skildras digitalt, på papper 
eller på annat sätt enligt 
lokala rutiner.  
  
Patientkontraktet ska hållas 
aktuellt. 
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Rekommenderad 
term 

Synonym Definition Anmärkning Källa Skrivråd 

personcentrerat 
och sammanhållet 
vårdförlopp 

    Använd endast 
”vårdförlopp” som kortform 
om det är otvetydigt att det 
handlar om 
”personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp”. 
Använd inte uttrycken 
”förlopp”, ”hälso- och 
sjukvårdsförlopp”, 
”sammanhållet hälso- och 
sjukvårdsförlopp”, 
”personcentrerat 
sammanhållet vårdförlopp” 
(utan ”och”) eller någon 
bokstavsförkortning. 

primärvård  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=37&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

Använd gärna en mer 
specifik term än 
”primärvård” om endast en 
specifik typ av verksamhet 
avses, till exempel 
”husläkarmottagning” eller 
”vårdcentral”.  
Använd inte uttrycken 
”primär vård” eller 
”primärsjukvård”. 
 
Det pågår arbete med att se 
över behovet av ytterligare 
förtydligande kring hur 
begreppet primärvård ska 
användas.  

https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=37&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=37&SrcLang=sv
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Rekommenderad 
term 

Synonym Definition Anmärkning Källa Skrivråd 

rehabilitering  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=655&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

Använd inte ”rehab” som 
kortform för 
”rehabilitering”. 

remiss  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=251&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

samordnad 
individuell plan 

SIP https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=424&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

samordning  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=726&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

samverkan  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=506&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

skolhälsovård  verksamhet där man bedriver 
förebyggande hälsovård, och viss 
sjukvård, för barn och ungdomar 
från skolstarten till och med 
gymnasiet 

Omfattar bland annat 
vaccinationer, kurativ vård, 
psykosocial rådgivning, 
förebyggande arbete (t.ex. 
rådgivning om alkohol och 
tobak) samt sex- och 
samlevnadsrådgivning.  

HSA Innehåll 
Verksamhetsko
der (version 5.9) 

Använd inte termerna 
”elevhälsovård” eller 
”elevhälsa” när 
”skolhälsovård” avses. 

sluten vård slutenvård https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=734&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

specialiserad vård  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=252&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

Använd inte uttrycket 
”specialistvård” eller 
”specialistsjukvård” när 
”specialiserad vård” avses. 

utredning  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=320&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

vård- och 
omsorgsplan 

 https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=693&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

vårdplan  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=430&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=655&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=655&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=251&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=251&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=424&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=424&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=726&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=726&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=506&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=506&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=734&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=734&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=252&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=252&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=320&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=320&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=693&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=693&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=430&SrcLang=sv
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=430&SrcLang=sv
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Rekommenderad 
term 

Synonym Definition Anmärkning Källa Skrivråd 

vårdenhet  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=538&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

Använd inte termerna 
“vårdinrättning” eller 
”sjukvårdsinrättning”. 

vårdgivare  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=629&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

vårdkontakt  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=254&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

vårdprocess  https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=336&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

 

åtgärd insats https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=616&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 

Termerna används 
omväxlande i olika 
sammanhang, men ibland 
reserveras uttrycket ”insats” 
för socialtjänsten. Var helst 
konsekvent i vilket verb du 
använder tillsammans med 
åtgärd, helst ”vidta” eller 
”utföra”. 

öppen vård öppenvård https://termbank.socialstyrelsen.
se/?TermId=737&SrcLang=sv  

 Socialstyrelsens 
termbank 
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