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Resultat av remiss för begreppen samverkan, samarbete,
samordning, samråd, synkronisering
Begreppen i denna remiss har definierats efter ett internt initiativ på
Socialstyrelsen. Eftersom begreppen inte är fackspecifika för vård och
omsorg har definitionsförslagen tagits fram med hjälp av befintligt
källmaterial av Terminologicentrum (TNC).
Begreppen har förankrats genom bred nationell remiss och synpunkter
på definitioner och kommentarer har lett till ändringar av de förslag
som skickats ut. Remisstiden gick ut den 30 september 2011.
Bakgrund
Tillvägagångssätt för att ta fram definitionsförslagen till begreppen
samverkan, samarbete, samordning, samråd, synkronisering
För att komma fram till de definitioner som föreslagits så har excerpter
över begreppen tagits fram ur diverse källor, t.ex. från Rikstermbanken,
TNC-ordlistor och Nationalencyklopedin. Utifrån excerpterna har man
kunnat vaska fram särskiljande kännetecken för begreppen och dessa
har sedan använts för att bygga upp definitionerna.
Arbetet med att definiera begrepp och termer genomförs inom Socialstyrelsens terminologiuppdrag som är en del av det nationella fackspråket inom vård och omsorg. Målet är att interna och externa intressenter
lägger samma innebörd i de enskilda begreppen och använder de rekommenderade termerna på ett enhetligt sätt. De slutgiltiga definitionerna publiceras i Socialstyrelsens termbank under hösten 2011.
Resultatet
Remissen skickades till 155 remissinstanser. Av dessa har 53 besvarat
remissen medan 11 har avstått.
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Svarande remissinstanser

Myndigheter
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Kriminalvården
Läkemedelsverket
Smittskyddsinstitutet
Statens Folkhälsoinstitut
Kommuner
Ale
Aneby
Eskilstuna
Falun
Grums
Gävle
Göteborg
Hagfors
Hässleholm
Järfälla
Karlstad
Kristianstad
Lomma
Lund
Lysekil
Malmö
Mark
Munkfors
Osby
Piteå
Skinnskatteberg
Stenungsund
Stockholm
Svedala
Uddevalla
Åstorp
Landsting
Jämtlands Läns landsting
Landstinget Blekinge
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Landstinget Dalarna
Landstinget Gävleborg
Landstinget i Jönköpings län
Landstinget i Kalmar län
Landstinget Kronoberg
Landstinget Sörmland
Landstinget i Uppsala län
Landstinget i Värmland
Landstinget i Östergötland
Norrbottens läns landsting
Region Skåne
Västerbottens Läns landsting
Organisationer
Svensk förening för medicinsk informatik
Svensk kuratorsförening
Svenska diabetesförbundet
Svenska Läkaresällskapet
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Sveriges Läkarförbund
Sveriges Tandläkarförbund
Vårdförbundet
Sammanställning av synpunkter
Generellt har remissinstanserna gett positiv återkoppling på föreslagna
termer, definitioner och kommentarer. De synpunkter med ändringsförslag som har beaktats åskådliggörs i den slutgiltiga termlistan.
samverkan
51 remissmottagare tillstyrker både föreslagen term och definition.
2 remissmottagare tillstyrker termen men inte definitionen.
samarbete
52 remissmottagare tillstyrker både föreslagen term och definition.
1 tillstyrker inte definitionen.
samordning
53 remissmottagare tillstyrker termen, 51 tillstyrker definitionen. 2 tillstyrker
inte definitionen.
samråd
53 remissmottagare tillstyrker termen, 52 tillstyrker definitionen.
1 tillstyrker inte definitionen.
synkronisering
53 remissmottagare tillstyrker termen, 52 tillstyrker definitionen. 1 tillstyrker inte definitionen.
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Slutgiltig termlista
term

definition

kommentar och användningsområde

samverkan

övergripande gemensamt
handlande på organisatoriskt plan för ett visst
syfte
gemensamt bedrivet
arbete som gäller en
avgränsad uppgift

Samverkan kan ske inom och mellan t.ex. enheter, myndigheter och
samhällsaktörer och t.ex. gälla aktivt utbyte av information eller att
planera gemensamma aktiviteter.

samarbete

samordning

samråd

synkronisering

koordination av resurser
och arbetsinsatser för att
erhålla högre kvalitet och
större effektivitet
överläggning för att om
möjligt enas om ett
gemensamt handlande
eller en gemensam
ståndpunkt
process för att
åstadkomma samtidigt
agerande

Samarbete kan ske både på ett organisatoriskt och mellanmänskligt
plan. Exempel på ett organisatoriskt samarbete är att två organisationer ordnar och genomför ett gemensamt seminarium. ExempelBorttaget: väl
på ett mellanmänskligt samarbete är när vård- och omsorgspersonal hjälps åt med insatser till den enskilde.
Ett exempel samordnad vård- och omsorgsplanering där vård- och
omsorgsplanering utförs gemensamt av berörda inom olika verk- Borttaget: i syfte
samheter

Synkronisering kan utgöra en del av samordningen
Borttaget:
Borttaget: att något sker samtidigt
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(gemensamt handlande/arbete)
organisatorisk
/mellanmänsklig

samverkan

samarbete

främjar

samordnad vård –
och omsorgsplanering

exempel på

underlättar

samordning

synkronisering

Kommentarer till begreppsdiagrammet:
Relationerna mellan de fem begreppen är egentligen endast associativa, och
det säger inte alltid så mycket med ett begreppsdiagram i sådana fall. Här
åskådliggörs ändå på vilket sätt begreppen (utifrån excerpterna och definitionerna) kan tänkas associera till varandra, genom att lägga in förklaringar
vid sidan av de associativa pilarna.
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