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Resultat av remiss för begrepp inom området uppmärksamhetsinformation
Begreppen i denna remiss är resultatet från terminologiarbete i ett projekt kring uppmärksamhetsinformation. Begreppen har förankrats genom en bred nationell remiss. Synpunkter på termer, definitioner och
anmärkningar har lett till smärre ändringar av de förslag som skickats
ut. Remissen avslutades den 20 oktober 2015.
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Bakgrund
I detta projekt har en informationsspecifikation med ett antal fastställda modeller samt tillhörande begrepp, termer och koder tagits fram som beskriver en
grundläggande struktur och innehåll för uppmärksamhetsinformation som
delas in i varningsinformation och observandum. Målsättningen är att kunna
tillhandahålla ett nationellt regelverk av relevanta informationsmängder i en
gemensam struktur som stöd för strukturerad och ändamålsändlig dokumentation av uppmärksamhetsinformation i all vårddokumentation.
Arbetet har utgått från projektresultat från det tidigare utförda arbetet med
varningsinformation, ”Slutrapport Varningsinformation Etapp 2”, ”RIV Informationsspecifikation verksamhetsdokumentation för Varningsinformation
etapp2”, Norska Helsodirektoratets ”Kritisk og viktig helseinformasjon i
kjernejournalen” och försöksverksamhetsarbete i landstinget Sörmland
(2013). Projektet har också samlat behov från alla landsting när det gäller
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kritisk information och har arbetat fram förslag på en enhetlig dokumentation
för de gemensamma kritiska informationsmängderna.
Denna informationsspecifikation har varit ute för synpunkter hos Socialstyrelsens referensgrupp från landstingen. I arbetet med informationsspecifikationen har även några begrepp från Socialstyrelsens termbank reviderats i en arbetsgrupp med sakkunniga, informatiker och terminolog.
Målet med terminologiarbetet 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 2015.

Resultatet
Remissen skickades till 152 remissinstanser. Av dessa har 98 bekräftat att de
har tagit emot terminologiremissen och 88 har valt att besvara densamma.

Sammanställning av synpunkter
Generellt har remissinstanserna gett positiv återkoppling på föreslagna termer,
definitioner och anmärkningar. Tabell 1 nedan visar hur remissvaren har fördelats i svarsmallen. Arbetsgruppen har gått igenom alla synpunkter och
kommentarer och tittat särskilt på nej-svaren. Se tabell 2 nedan för information begrepp för begrepp.

Tabell 1 Svar enligt svarsmallen (i procent)
Term

Ja
term

Nej
term

Ja
def.

Nej
def.

observandum*

–

–

83,7

16,3

uppmärksamhetsinformation*

–

–

82,4

17,6

varningsinformation*

–

–

87,2

12,8

överkänslighet*

–

–

89,4

10,6

överkänslighetsreaktion

96,6

3,4

93,1

6,9

*I remissen skulle man inte ta ställning till termen i dessa termposter.

Några remissinstanser tyckte att motiveringarna till revideringsförslagen var för otillräckliga.
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Tabell 2 Motiveringar
På grund av övervägande delen positiva svar så ser vi att vi behåller de
föreslagna definitionerna.
observandum

Några remissinstanser tyckte inte att ändringen från vård- och
omsorgspersonal och vård- och omsorgstagare till hälso- och
sjukvårdspersonal respektive patient var bra (gäller definitionerna av observandum och varningsinformation). Det är viktigt
menade man att även omsorgspersonalen får del av uppmärksamhetsinformationen. De föreslagna definitionerna ger i sig
inga begränsningar i tillgängligheten av uppmärksamhetsinformationen. Vård och omsorg innefattar hela socialtjänsten,
och huruvida man där använder observandum och varningsinformation är inte utrett i detta projekt.
uppmärksamhetsinformation
Några remissvarare vill ha kvar att det endast är legitimerad hälsooch sjukvårdspersonal som ska kunna ange uppmärksamhetsinformation. Men enligt 3 kap. 3 § patientdatalagen (2008:355) ska även viss
icke-legitimerad personal föra patientjournal:
Personer som är skyldiga att föra en patientjournal
3 § Skyldig att föra en patientjournal är
1. den som enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) har legitimation eller särskilt förordnande att utöva visst yrke,
2. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför arbetsuppgifter
som annars bara ska utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut
inom den allmänna hälso- och sjukvården eller utför sådana arbetsuppgifter inom den enskilda hälso- och sjukvården som biträde åt legitimerad yrkesutövare, och
3. den som är verksam som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården.
I anmärkningen har styckena fått ny ordning.
varningsinformation

Några remissinstanser tyckte inte att ändringen från vård- och
omsorgspersonal och vård- och omsorgstagare till hälso- och
sjukvårdspersonal respektive patient var bra (gäller definitionerna av observandum och varningsinformation). Det är viktigt
menade man att även omsorgspersonalen får del av uppmärksamhetsinformationen. De föreslagna definitionerna ger i sig
inga begränsningar i tillgängligheten av uppmärksamhetsinformationen. Vård och omsorg innefattar hela socialtjänsten,
och huruvida man där använder observandum och varningsinformation är inte utrett i detta projekt.
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överkänslighet
Endast få kommentarer, ingen åtgärd.
överkänslighetsreaktion
Endast få kommentarer, ingen åtgärd (ny termpost).

Slutgiltig termlista
term

definition

observandum

uppmärksamhetsinformation som gäller
riskfaktorer som hälso- och sjukvårdspersonal måste uppmärksammas på för att
berörda patienter ska få adekvat hälsooch sjukvård, men som inte är varningsinformation
information som avser något som avviker Uppmärksamhetsinformation är ett överfrån det man normalt kan förvänta sig och ordnat begrepp till observandum och varsom påverkar handläggningen av vård
ningsinformation.
eller omsorg
Hälso- och sjukvårdspersonal anger uppmärksamhetsinformation i till exempel en
patientjournal för att meddela en användare
att en viss riskfaktor föreligger.

uppmärksamhetsinformation

anmärkning

Uppmärksamhetsinformationen ligger till
grund för en uppmärksamhetssignal.
varningsinformation

överkänslighet

överkänslighetsreaktion

uppmärksamhetsinformation som gäller
överkänsligheter, tillstånd och behandlingar som, om de inte är kända för hälsooch sjukvårdspersonalen, medför allvarligt hot mot patientens liv eller hälsa
ökad känslighet vid kontakt med faktorer i
omgivningen som vanligtvis tolereras av
en majoritet av människor
reaktion som orsakas av en viss överkänslighet
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Begreppsdiagram
(system)
(indikering)

uppmärksamhetssignal

(information)

överför

uppmärksamhetsinformation

informationssystem

visas i

patientjournal

journalhandling

överkänslighet

observandum

varningsinformation

patientsäkerhet

överkänslighetsreaktion

2015-11-20 (projektet uppmärksamhetsinformation)

patientsäkerhetsarbete
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Läsanvisning till begreppsdiagrammet

Grafik

Relationstyp

Generisk
relation

Beskrivning

Läsvägledning

Det underordnade begreppet är en
typ av det överordnade.

Observandum och
varningsinformation
är två typer av uppmärksamhetsinformation.

Det överordnade begreppet och
det underordnade begreppet har
en uppsättning gemensamma
kännetecken, men där det underordnade begreppet har åtminstone
ytterligare ett särskiljande kännetecken.
Den generiska relationen representeras av röda streck.

Partitiv relation

Det ena begreppet avser en helhet
och det andra en del av denna
helhet.
Den partitiva relationen representeras av gröna streck.

Associativ
relation

En patientjournal
består av journalhandlingar. En journalhandling är en del
av en patientjournal.

Begreppen är relaterade till
varandra på visst tematiskt sätt,
som inte avser över- och underordning eller del−helhet.

Uppmärksamhetssignal överför uppmärksamhetsinformation.

Den associativa relationen representeras av svarta pilar.

Uppmärksamhetsinformation gäller t.ex.
överkänslighet.

Relationsnamnet kan skrivas ut
och ska då läsas i pilens riktning.

Överkänslighetsreaktion orsakas av
viss överkänslighet.

