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Resultat av remiss för begrepp relaterade till 

uppmärksamhetsinformation 

Termposterna i denna remiss är resultatet från ett terminologiarbete inom områ-

det uppmärksamhetsinformation. Begreppen har förankrats genom en bred nat-

ionell remiss. Synpunkter på definitioner och anmärkningar har i det här fallet 

inte lett till några ändringar av de förslag som skickats ut. Remissen avslutades 

den 1 oktober 2021. De slutgiltiga termposterna publicerades i Socialstyrelsens 

termbank i november 2021. 

Bakgrund till terminologiarbetet 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fortsätta förvalta, vidareut-

veckla och stödja implementering av uppmärksamhetsinformation i hälso- och 

sjukvården. I uppdraget som ligger i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2021 

(S2020/09593 (delvis)) ingår att genomföra en översyn av befintlig definition av 

uppmärksamhetsinformation i Socialstyrelsens termbank. 

 

Översynen har visat att termbankens definition av uppmärksamhetsinformation 

inte motsvarar den bedömning som görs i myndighetens informationsspecifikat-

ion för uppmärksamhetsinformation. Syftet med detta terminologiarbete har varit 

att termbanken och informationsspecifikationen ska ge samma bild av vad upp-

märksamhetsinformation är.  

Sammanfattning av remissvaren 

Remissen skickades till 146 remissinstanser, av vilka 74 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 def. Nej def. Ja anm. Nej anm. 

uppmärksamhetsinformation 100 0 92 8 

uppmärksamhetssignal 93 7 96 4 
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Föreslagna termposter 

Nedan följer samtliga föreslagna termposter följt av en sammanställning av syn-

punkterna och den slutgiltiga termposten. 

Termpost 1 – uppmärksamhetsinformation (reviderad) 

Term uppmärksamhetsinformation 

Tidigare  

definition 

information som avser något som avviker från det man normalt 

kan förvänta sig och som påverkar handläggningen av vård eller 

omsorg 

Ny definition 
information i en patientjournal som behöver uppmärksammas sär-

skilt 

Tidigare  

anmärkning 

Uppmärksamhetsinformation är ett överordnat begrepp till obser-

vandum och varningsinformation. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal anger uppmärksamhetsinformation i 

till exempel en patientjournal för att meddela en användare att 

en viss riskfaktor föreligger. 

 

Uppmärksamhetsinformationen ligger till grund för en uppmärk-

samhetssignal. 

Ny anmärkning 

Uppmärksamhetsinformation avser något som avviker från det 

man normalt kan förvänta sig och som påverkar handläggningen 

av hälso- och sjukvård. Exempel på detta är en pågående be-

handling, överkänslighet mot ett visst läkemedel eller ett ställnings-

tagande till hjärt–lungräddning.   

 

Vägledning i att bedöma uppmärksamhetsinformation finns i Soci-

alstyrelsens informationsspecifikation för uppmärksamhetsinform-

ation: https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-

halsa/tillampning/uppmarksamhetsinformation/  

 

Uppmärksamhetsinformationen ligger till grund för en uppmärk-

samhetssignal. 

 

Några remissinstanser ansåg att det blir otydligt när anmärkningen innehåller 

den information som fanns i den tidigare definitionen. Denna information är 

dock fortfarande korrekt och relevant, även om den i sig inte är tillräcklig för att 

avgränsa begreppet. Med tanke på detta, och på den generellt starka tillstyrkan 

till förslaget, publiceras den föreslagna termposten utan ändringar. 

 

  

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/tillampning/uppmarksamhetsinformation/
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/tillampning/uppmarksamhetsinformation/


  
 

SOCIALSTYRELSEN 2021-11-11   3(4) 

 

Slutgiltig termpost: 

Term uppmärksamhetsinformation 

Definition 
information i en patientjournal som behöver uppmärksammas sär-

skilt 

Anmärkning 

Uppmärksamhetsinformation avser något som avviker från det 

man normalt kan förvänta sig och som påverkar handläggningen 

av hälso- och sjukvård. Exempel på detta är en pågående be-

handling, överkänslighet mot ett visst läkemedel eller ett ställnings-

tagande till hjärt–lungräddning.   

 

Vägledning i att bedöma uppmärksamhetsinformation finns i Soci-

alstyrelsens informationsspecifikation för uppmärksamhetsinform-

ation: https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-

halsa/tillampning/uppmarksamhetsinformation/  

 

Uppmärksamhetsinformationen ligger till grund för en uppmärk-

samhetssignal. 

 

Termpost 2 – uppmärksamhetssignal (reviderad) 

Term uppmärksamhetssignal 

Tidigare  

definition 

synlig, hörbar eller med känseln förnimbar indikering som överför 

uppmärksamhetsinformation 

Ny definition signal som överför uppmärksamhetsinformation 

Tidigare  

anmärkning 

Uppmärksamhetssignalen finns till exempel i elektroniska patient-

journaler. 

Ny anmärkning 

Uppmärksamhetssignalen uttrycks hos de flesta vårdgivare ge-

nom en symbol för uppmärksamhetsinformation i patientjourna-

len.  

Mer information finns i Socialstyrelsens informationsspecifikation för 

uppmärksamhetsinformation: https://www.socialstyrelsen.se/ut-

veckla-verksamhet/e-halsa/tillampning/uppmarksamhetsinform-

ation/ 

 

Några remissinstanser önskade ett förtydligande av vad signal betyder. Med 

tanke på den generellt starka tillstyrkan till förslaget publiceras dock den före-

slagna termposten utan ändringar. 

 

Slutgiltig termpost: 

Term uppmärksamhetssignal 

Definition signal som överför uppmärksamhetsinformation 

Anmärkning 

Uppmärksamhetssignalen uttrycks hos de flesta vårdgivare ge-

nom en symbol för uppmärksamhetsinformation i patientjourna-

len.  

Mer information finns i Socialstyrelsens informationsspecifikation för 

uppmärksamhetsinformation: https://www.socialstyrelsen.se/ut-

veckla-verksamhet/e-halsa/tillampning/uppmarksamhetsinform-

ation/ 

 

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/tillampning/uppmarksamhetsinformation/
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/tillampning/uppmarksamhetsinformation/
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Övriga ändringar 

Två termposter som avser typer av uppmärksamhetsinformation tas bort från 

termbanken då de inte längre är aktuella: 

• observandum 

• varningsinformation 

 


