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Resultat av remiss för begrepp relaterade till 

teambesök 

Termposterna i denna remiss är resultatet av ett terminologiarbete inom området 

besöksrapportering. Remissen avslutades den 19 november 2021. Synpunkter på 

definitioner och anmärkningar har i det här fallet lett till att inga av de föreslagna 

ändringarna genomförts i termbanken.  

Bakgrund till terminologiarbetet 

Definitionen av begreppet teambesök tolkas olika av olika vårdgivare när det 

gäller inrapportering till register regionalt och nationellt, såsom patientregistret. 

Detta leder till skevhet i statistik och uppföljning. Projektets syfte har varit att 

förtydliga begreppssystemet kring teambesök för att stödja en enhetlig inrappor-

tering till patientregistret samt övriga nationella och regionala register. Ett ytter-

ligare syfte har varit att se över relaterade termposter och vid behov revidera 

dessa.  

Sammanfattning av remissvaren 

Remissen skickades till 146 remissinstanser, av vilka 79 svarade. Arbetsgruppen 

har gått igenom alla synpunkter och kommentarer och särskilt övervägt de nega-

tiva svar där flera remissinstanser givit liknande motiveringar. Tabell 1 nedan vi-

sar hur remissvaren har fördelats i svarsmallen. 

Tabell 1 Svar enligt svarsmallen (i procent) 

Termpost Ja term Nej term Ja def. Nej def. Ja anm. Nej anm. 

konferensteam 66 34 72 28 71 29 

konferensteambesök 65 35 63 37 - - 

nybesök/återbesök - - 76 24 - - 
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Föreslagna termposter 

Nedan följer de föreslagna termposterna följt av en sammanställning av syn-

punkterna och arbetsgruppens ställningstagande till dessa. 

Termpost 1 – konferensteam (ny) 

Term konferensteam 

Definition 
vårdteam där fler än en deltagare har ett självständigt behand-

lingsansvar 

Anmärkning 

Ett konferensteam kan vara temporärt sammansatt eller bestän-

digt över tid. Självständigt behandlingsansvar omfattar inte perso-

nal som endast har en assisterande funktion. 

 

Termpost 2 – konferensteambesök (ny) 

Term konferensteambesök 

Definition 
planerat öppenvårdsbesök där en patient möter ett konferens-

team 

 

Dessa två termposter syftade till att förtydliga begreppssystemet kring teambe-

sök och skapa termer för kommunikation och dokumentation om besöksrappor-

tering. Remissen gav dock inte tillräcklig tillstyrkan för att publicera termpos-

terna i termbanken. 

Många remissinstanser invände mot ordledet konferens- i termerna, eftersom 

detta leder tankarna till sammanhang där patienten inte är närvarande. Många 

menade också att det är otydligt hur dessa termer ska användas i förhållande till 

vårdteam och teambesök, som sedan tidigare ligger i termbanken, och att tilläg-

get av nya termposter riskerar att förvirra mer än det förtydligar. 

Utöver detta har Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Soci-

alstyrelsens patientregister uppdaterats under terminologiprojektets gång. Detta 

har inneburit att den ursprungliga problemformuleringen inte längre är aktuell. 

Baserat på detta har projektets arbetsgrupp beslutat att i stället för att publi-

cera nya termposter lägga till en anmärkning i den befintliga termposten för 

teambesök: 

 

Term teambesök 

Definition öppenvårdsbesök där patient möter ett vårdteam 

Anmärkning (ny) 

Vid vårdkontaktklassificering enligt DRG (diagnosrelaterade grup-

per) samt vid rapportering till Socialstyrelsens patientregister gäller 

särskilda regler för hur teambesök ska registreras respektive rap-

porteras. Särskilda regler kan även gälla vid rapportering till andra 

register för hälso- och sjukvård. 
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Termpost 3 och 4 – återbesök/nybesök (reviderad) 

Dessa två termposter skiljer sig bara genom förekomsten av ordet ”inte” i defi-

nitionen. Därför har de behandlats som en termpost i arbetet och i remissen. 

Term återbesök [nybesök] 

Befintlig  

definition 

öppenvårdsbesök som [inte] har medicinskt samband med tidi-

gare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksam-

hetsområde (klinik/basenhet/motsvarande), vårdcentral eller mot-

svarande 

Föreslagen ny 

 definition 

öppenvårdsbesök för ett hälsotillstånd som [inte] tidigare bedömts 

eller behandlats inom samma medicinska verksamhetsområde 

och vårdenhet 

 

Den befintliga definitionen är vag och ger utrymme för individuell tolkning, 

framför allt genom formuleringen "medicinskt samband". Syftet med den före-

slagna ändringen var att tydliggöra vilka kriterier som finns för återbesök. Dessa 

begrepp har inte varit fokus för arbetet i projektet, och arbetsgruppen har framför 

allt haft ambitionen att förtydliga budskapet i den befintliga definitionen: Att ett 

öppenvårdsbesök är ett nybesök om minst ett av följande tre är nytt: 

• det hälsotillstånd patienten vänt sig till vården för 

• det medicinska verksamhetsområdet 

• vårdenheten  

Om alla tre är samma som för ett tidigare besök är det i stället ett återbesök. Re-

missen har dock givit upphov till en mer omfattande diskussion i och mellan reg-

ioner, SKR och Socialstyrelsen, som dels rör kriterierna, dels termen nybesök 

(jämfört med förstabesök). Arbetsgruppen bedömer att denna diskussion behöver 

föras vidare utanför detta projekt, och gör därför inga ändringar i termposterna 

nu. 


