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OVAN NÄMNDA VÄRDEGRUNDSPRINCIPER 

TAS I BEAKTANDE VID IMPLEMENTERINGEN AV ALLA DELOMRÅDEN 

SOM ÄR FÖRKNIPPADE MED KRITERIERNA FÖR EN GOD VÅRD SAMT 

VID OMSÄTTANDET AV DESSA VÄRDEN I DET PRAKTISKA 

VÅRDARBETET 

Patienterna bemöts likvärdigt utan diskriminering med respekt för deras 

människovärde, övertygelse och integritet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterier 

Individualitet och 
integritet 

Resursorienterat och 
funkitonsupprätt -
hållandearbetssätt 

för  

Kvalitet och 
patientsäkerhet 

Faser och strukturer i 
vårdarbetsprocessen 
vid dokumentation 

god vård 

Holism/helhetssyn 

Mångprofessionellt 
samarbete och 

yrkesetiska 

direktiv 
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1. VÅRDTYNGDEN PÅ POLIKLINIK (POLIHOIq) 
 

1.1 Planering och koordinering av vårdarbetet 

 

- Patienten är medveten om den reserverade vårdtiden och har getts muntliga eller 

skriftliga anvisningar på det egna modersmålet.  

- De förberedelser som anknyter till patientmottagningen av patienten har 

genomförts planmässigt. 

- En individuell vårdplan har uppgjorts för patienten, där man dokumenterat de 

viktigaste uppgifterna med tanke på vården. 

- Vården av patienten har planerats i ett mångprofessionellt team där patientens 

egen aktivitet och resurser tas i beaktande. 

- De undersökningar och konsultationer som planerats i förväg har 

beställts/vidarebefordrats. 

 

1.2 Hälsotillstånd 

 

- Patienten bemöts enligt yrkesetiska anvisningar och principer. 

- Patientens hälsa och sjukdomssymtom har bedömts tillsammans med patienten 

och/eller patientens följeslagare. Uppföljningsmätningar har genomförts. 

- De undersökningar och åtgärder som är förknippade med mottagningen har 

genomförts i enlighet med befintliga anvisningar. 

- Patienten och patientens följeslagare ges, i enlighet med patientanvisningarna, 

information om de frågor som är förknippade med sjukdomen.  

I de delområden som anknyter till en god vård 

beaktas; 
* Vsvd:s etiska anvisningar 

* Funktionsupprätt hållande arbetssätt och en individuell vård 

* En aktiv patient- och kundcentrerad utgångspunkt 

* Ett resursorienterat främjande av hälsan 

* Patientsäkerhet 

* Dokumentationssystemet för vårdprocessen i de olika skedena av 

Esko. 

* Ett familjecentrerat vårdarbete 

*Mångprofessionalitet 
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1.3 Läkemedelsbehandling och näring 

 

- Patientens medicinering har genomgåtts tillsammans med patienten och/eller 

följeslagaren och uppgifterna har dokumenterats i patientens vårdjournal. 

- Patienten och hennes/hans följeslagare har fått handledning i anknytning till 

/gällande läkemedelsbehandling och vårdaren har säkerställt att de har förstått 

informationen och precisering av behov. 

- Patientens näringstillstånd har bedömts och hennes näringsvanor har kartlagts. 

- Patienten och hennes närstående har getts behövliga näringsråd. 

- De uppgifter som är väsentliga med tanke på patientens näring har 

dokumenterats i vårdjournalen. 

 

           1.4 Hygien och utsöndring 

 

- Vården av patienten omsätts i praktiken utgående från de principer som 

fastställts för sjukhushygien. 

- Diskussioner har förts med patienten om hur sjukdomen inverkar på 

utsöndringen, hudens skick och vården av den personliga hygienen. 

- Patienten har fått information och vid behov hjälp i frågor som anknyter till 

hygien och utsöndring. 

 

1.5 Rörelse, funktion och vila 

 

- Patientens funktionsförmåga har bedömts tillsammans med patienten och/ eller 

patientens följeslagare. 

- Patienten ska motiveras och uppmuntras att upprätthålla och förbättra den egna 

funktionsförmågan. De begränsningar som sjukdomen förorsakar tas i beaktande 

utgående från ett resursorienterat synsätt. 

- Patienten har fått de råd som hon/han behöver för anskaffning och användning 

av hjälpmedel. 

- Diskussioner har förts med patienten om hur sjukdomen påverkar den dagliga 

verksamheten och behovet av vila. 
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- De omständigheter som är väsentliga med tanke på patientens funktionsförmåga 

har beaktats och dokumenterats i vårdjournalen. 

 

1.6 Den fortsatta vården och det emotionella stödet 

 

- De anvisningar som anknyter till den fortsatta vården har genomgåtts både 

muntligt och skriftligt med patienten/patientens följeslagare på patientens 

modersmål. 

- Skötaren bekräftar att patienten har förstått informationen genom att ställa 

frågor. 

- Behovet av det stöd som patienten och hennes närstående behöver i och med 

sjukdomen för att anpassa sig till förändringar i livet har tagits i beaktande. 

- Patienten har informerats om de hjälpmedel och informationskanaler som är till 

stöd för egenvården. Betoningen utav vikten av kamratstöd fortsätter i 

egenvårdsfasen. Patienten ges råd om hur hon/han kan söka information och 

hitta från nätverk, som erbjuder hjälp. (T.ex. patientorganisationer, 

Terveyskirjasto osv.) 

- De mål som uppställts för patientvården har uppnåtts och resultatet av 

måluppfyllelsen har bedömts. En plan för den fortsatta vården har uppgjorts och 

dokumenterats i vårdjournalen. 

- En sammanfattning av vårdarbetet har gjorts och har i enlighet med 

anvisningarna sänts till den enhet som har hand om den fortsatta vården 

(hälsocentralen/-stationen ),eller om patientens fortsatta vård har planerats fortgå 

i hemmet med hjälp av eventuella stödtjänster. 

- Vården av patienten har planerats och koordinerats i ett mångprofessionellt team 

där patientens behov och vård har tagits i beaktande. 
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2. VÅRDTYNGDEN PÅ AVDELNING (OPCq)  

2.1 Planering och koordinering av vårdarbetet  

- Vid inledningen av vårdperioden har man utarbetat en individuell vårdplan för 

patienten som uppdateras under vårdperioden.  

- Patienten/och patientens närstående har deltagit i utarbetandet av vårdplanen 

- Undersökningar/konsultationer har beställts och vidarebefordrats. 

- Vården av patienten har planerats och koordinerats i ett mångprofessionellt team 

där patientens behov och vård har tagits i beaktande.  

- I planerings- och implementeringsfasen av vården kontrollerar man och sköter 

redan i förväg om att de resurser som stöder patientens egen aktivitet är 

tillräckliga. 

- Kontinuiteten i vården säkerställs redan i planeringsfasen. 

 

2.2 Andning, blodcirkulation och sjukdomssymtom 

 

- Sjukdomssymtom, basala livsfunktioner och det allmänna tillståndet uppföljs i 

enlighet med vårdinstruktionerna.  

- De förändringar som skett i patientens tillstånd och som är väsentliga för vården 

observerats och tillkännagivits i tid.  

- Patientens basala livsfunktioner upprätthålls och understötts i enlighet med 

givna instruktioner och bestämmelser utgående från vårdbehovet. 

I alla delområden som anknyter till en god vård 

beaktas; 
* Vsvd:s etiska anvisningar 

*Funktionsupprätthållande arbetssätt och en individuell vård 

* En aktiv patient- och kundcentrerad utgångspunkt 

* Ett resursorienterat främjande av hälsan 

* Patientsäkerheten 

* Dokumentationssystemet för vårdprocessen i de olika skedena 

av Esko. 

* Ett familjecentrerat vårdarbete 

*Mångprofessionalitet 
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- Den vård som är förknippad med andning, blodcirkulation och sjukdomssymtom 

har dokumenterats i vårdjournalen och vårdbedömningen har gjorts i skriftlig 

form. 

 

2.3 Läkemedelsbehandling och näring  

 

- I början av vårdperioden har patientens medicinering genomgåtts med 

patienten/patientens följeslagare/den remitterande vårdinrättningen och har 

dokumenterats i vårdjournalen. 

- Läkemedelsbehandlingen av patienten har planerats, genomförts och 

dokumenterats i enlighet med befintliga instruktioner och man gör bedömning 

av delområdena i skriftlig form. 

- Patienten och patientens följeslagare har informerats om 

läkemedelsbehandlingen. 

- Vårdaren bekräftar att informationen har förståtts genom att ställa frågor. 

- Patienten ges möjlighet att ställa frågor. De ärenden som anknyter till 

information dokumenteras i vårdjournalen. 

- Patientens läkemedelsbehandling har kontrollerats och dokumenterats i enlighet 

med de gemensamt överenskomna instruktionerna i slutet av vårdperioden.  

- Patientens näringstillstånd har bedömts och hennes näringsvanor har kartläggs. 

- Patientens individuella näringsbehandling har planerats, genomförts, bedömts 

och dokumenterats i vårdjournalen. Under vårdperioden beaktas patientens 

övertygelse samt vårdens etiska aspekter.  

- Patienten och patientens närstående har informerats om näringsbehandlingen. 

- Vårdaren bekräftar att informationen har förståtts genom att ställa frågor. 

 

2.4 Hygien och utsöndring 

 

- Vården av patienten omsätts i praktiken utgående från de principer som 

fastställts för sjukhushygien. 

- Patientens individuella behov av hjälp i frågor som berör personlig hygien och 

utsöndring har kartlagts och dokumenterats i vårdjournalen. 
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- Patienten har informerats om och biståtts i funktioner förknippade med hygien 

och utsöndring, där man beaktat patientens intimitet och individuella 

funktionsförmåga. 

- Diskussioner har förts med patienten om hur sjukdomen inverkar på 

utsöndringen, hudens skick och vården av den personliga hygienen 

- Patienten har fått information och vid behov hjälp i frågor som anknyter till 

hygien och utsöndring. Individualiteten och integritetsskyddet beaktas i all 

verksamhet. 

- Uppföljningen av patientens vätskebalans; Planering, genomförande, och 

bedömning av vätskebehandlingen har dokumenterats i vårdplanen. 

 

2.5 Aktivitet, funktion, sömn och vila 

 

- Patientens funktionsförmåga har bedömts tillsammans med 

patienten/följeslagaren/de närstående och / eller vid behov av ett 

mångprofessionellt team. 

- Diskussioner har förts med patienten om hur sjukdomen påverkar den dagliga 

verksamheten och behovet av vila. 

- Patienten motiveras och uppmuntras att upprätthålla och förbättra den egna 

funktionsförmågan. De begränsningar som sjukdomen förorsakar tas i beaktande 

utgående från ett resursorienterat synsätt. 

- Patienten ges stöd och vid behov hjälp så att hon/ han tryggt ska kunna röra sig 

med stöd av hjälpmedel.  

- Patienten har getts den information som hon/han behöver för att använda 

befintliga hjälpmedel. 

- En sängliggande patientens lägesvård baserar sig på patientens individuella 

behov och samtidigt strävar man efter att förebygga uppkomsten av hudskador. 

- Säkerheten för en rastlös patient prövas individuellt och genom en tillämpning 

av etiska instruktioner. 

- Patienten ges möjlighet till en lugn nattsömn. 

- De aspekter som är väsentliga för patientens funktionsförmåga har 

dokumenterats i vårdjournalen. 
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2.6 Undervisning, vägledning i vården, den fortsatta vården och det 

emotionella stödet 

 

- De vårdrelaterade instruktionerna har genomgåtts både muntligt och skriftligt 

tillsammans med patienten och patientens nätverk av närstående. 

- De livsförändringar som sjukdomen åsamkar tas i beaktande vid bedömningen 

av patientens och de närståendes behov av hjälp. 

- De frågor som anknyter till andlighet och övertygelse har beaktats i vården av 

patienten. 

- Patienten har informerats om de hjälpmedel och informationskanaler som är till 

stöd för egenvården och vikten av kamratstöd i egenvårdsfasen betonas. 

Patienten ges råd om hur hon/han kan söka information och hitta nätverk som 

erbjuder hjälp (T.ex. patientorganisationer, Terveyskirjasto osv.). 

- Uppfyllelsen av de mål som uppställts för vården har bedömts, planer för den 

fortsatta vården har uppgjorts och dokumenterats i vårdjournalen 

- En sammanfattning av vårdarbetet har gjorts under vårdperioden och har i 

enlighet med de befintliga anvisningarna sänts till den enhet som ska ha hand 

om den fortsatta vården 

- Utskrivningen av patienten från sjukhuset och den fortsatta vården av patienten 

hemma har planerats med hjälp av eventuella stödtjänster. 
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3. KRITERIER FÖR EN GOD VÅRD PÅ DE DIAGNOSTISKA 

OCH ÅTGÄRDSENHETERNA  
 

- Patienten bemöts i alla provtagnings-, undersöknings- och åtgärdssituationer 

utgående från yrkesetiska instruktioner och principer. 

- De ordinerade undersökningarna och åtgärderna genomförs i enlighet med 

undersöknings-, åtgärds- och patientanvisningarna. 

- Patientens identitet verifieras och överstämmelse mellan prov och remiss 

bekräftas och bedöms. 

- Undersökningsremisserna ska vara rätt ifyllda. Orsaken till 

undersökningsbegäran och frågeställningen bör klart framkomma av remissen. 

- Diagnostiken och åtgärderna förverkligas i enlighet med lagar och förordningar, 

principer och standarder som finns till för att trygga patientsäkerheten i vården. 

- Kvaliteten på undersökningarna bekräftas med hjälp av interna och externa 

kvalitetskontroller. 

- Arbetet genomförs i enlighet med principerna för sjukhushygien och med 

tillämpning av aseptik. Målet är att förhindra uppkomsten av eventuella 

kontaminationer under åtgärder och undersökningar. 
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4. KRITERIER FÖR VÅRDEN AV PSYKISKT SJUKA PATIENTER 
 

4.1 Kriterierna för inledningen av en god vård utgående från det 

mångprofessionella undersökningsprogrammet 
 

- Den diagnostiska undersökningen inleds. 

- Den planmässiga vården påbörjas omedelbart. 

- Nödvändig information finns snabbt till förfogande. 

- Samarbetet med familjen och nätverket inleds omedelbart. 

 

4.2 Planmässigheten i vårdarbetet 

- De dagliga behoven och målsättningarna som lyfts fram i samband med 

vårdplanen utarbetas i samråd med patienten. 

- Vården förverkligas i enlighet med de uppställda målen och i mångprofessionellt 

samarbete med patienten och med patientens nätverk. 

- Den förverkligade vården dokumenteras och bedöms utgående från en 

överenskommen modell samt rapporteras kontinuerligt inom vårdteamet samt 

till den plats som sköter om den fortsatta vården. 

 

4.3 Information och vägledning i vårdarbetet 

- Patienten informeras om den egna sjukdomen, de frågor som anknyter till hälsan 

och vården samt tidtabeller. 

- Patienten ges professionellt stöd för att hon/han ska förmå hantera sjukdomen. 

- De anhöriga tas i beaktande och ges information och vägledning om vården . 

 

4.4 Vårdarbete som främjar den psykiska hälsan 

- Det råder en så trygg och tillitsfull samarbetsrelation mellan patienten och 

personalen som möjligt. Vårdarbetet bygger på en involverande dialog där 

patienten kan bli hörd och förstådd. 

- Patientens resurser och styrkor bistås. 

- Patientens läkemedelsbehandling förverkligas utgående från principerna för en 

säker läkemedelsbehandling och utgående från läkarens ordinationer. 
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4.5 Vårdarbete som anknyter till nätverket och livssituationen 

- Patienten stöttas att delta i den verksamhet som bedrivs i gemenskapen samt i 

övriga rehabiliteringsaktiviteter i den mån det är möjligt. 

- Patienten uppmuntras till självständighet och aktivitet i den egna vården. 

- Patienten erbjuds möjlighet att upprätthålla en behövlig kontakt med det nätverk 

som består av närstående. 

- Barnfamiljer erbjuds möjlighet till familjeinterventioner. 

 

4.6 Vårdarbete som anknyter till dagliga aktiviteter 

- Patienten stöttas att bli en aktiv aktör som klarar av de vardagliga aktiviteterna 

med hjälp av individuell vägledning och assistans. 

- Patienten ges stöd för att hon ska hitta en motivation och mening i det 

vardagliga livet. 

 

4.7 Vårdarbete som främjar det fysiska välbefinnandet 

- Patientens fysiska sjukdomar tas i beaktande, samtidigt som man sörjer för 

behandling, uppföljning och bedömning av dessa sjukdomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



14 

 

AML 2014 

 

5. KRITERIER FÖR FYSIATRIN OCH 

REHABILITERINGSENHETER: HJÄLPMEDELSSERVICE, 

FYSIO- JA ERGOTERAPI, REHABILITERINGSHANDLEDNING 

OCH SOCIALARBETE 
 

5.1 Undersökning, bedömning och planering  

 

- Patienten/kunden bemöts i enlighet med yrkesetiska anvisningar och principer 

med beaktande av patientsäkerheten. 

- Patienten/kunden är medveten om den reserverade vårdtiden och har informerats 

både muntligt eller skriftligt på det egna modersmålet. 

- Förberedelserna av mottagningen av patienten/kunden (eller t.ex. hem-

/skolbesök) har förverkligats planmässigt. 

- Patientens/kundens funktionsförmåga (fysiska, psykiska, kognitiva, sociala) 

mäts och bedöms för att fastställa rehabiliteringsbehovet och målet för 

rehabiliteringen. Bedömningen görs vid behov mångprofessionellt och 

tillsammans med patientens/kundens närstående. Med bedömningen strävar man 

efter att skapa en helhetssyn av patientens/kundens sjuklighet, sjukdom/skada 

och sociala faktorer. 

- Rehabiliteringsplanen uppgörs tillsammans med patienten/kunden och hennes 

närstående och vid behov i mångprofessionellt samarbete med beaktande av 

patientens/kundens självständighet, resurser och livsmiljö. 

- Målen för rehabiliteringen av patienten/kunden dokumenteras i vårdplanen, 

rehabiliteringsplanen, på specialitetsbladen och i nödvändiga handlingar. 

- De undersökningar, konsultationer och tjänster som planerats för 

patienten/kunden beställs och vidarebefordras. 

 

5.2 Förverkligandet av rehabiliteringen 

 

- De undersökningar, åtgärder och tjänster som anknyter till mottagningen 

förverkligas i enlighet med rekommendationer (t.ex. Rekommendationerna för 

god medicinsk praxis), anvisningar samt lagar och förordningar. 

- Rehabiliteringen av patienten/kunden förverkligas mångprofessionellt 

tillsammans med patienten/kunden samt vid behov med närstående samt med 

närmiljön i enlighet med de fastställda målen. 
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- Patienten/kunden motiveras, uppmuntras och vid behov stöds till att upprätthålla 

och förbättra funktionsförmågan samt till ett aktivt deltagandetvid behov att 

upprätthålla och förbättra funktionsförmågan samt till en aktiv medverkan. De 

begränsningar som sjukdomen/skadan förorsakar tas i beaktande utgående från 

ett resursorienterat synsätt. 

- Patientens/kundens behov av hjälpmedel bedöms och patienten/kunden ges 

nödvändig hanledning i användning av hjälpmedel som stöder vården och 

rehabiliteringen samt information om hjälpmedelsservicen.  

- De anvisningar som anknyter till rehabiliteringen eller servicen genomgås med 

patienten/kunden och hennes närstående både muntligt och skriftligt på 

patientens/kundens eget modersmål. 

-  Då det gäller stödbehovet och anpassningen till de förändringar i livet som 

sjukdomen/skadan medfört åhörs patienten/kunden och hennes närstående 

- Patienten/kunden informeras om de informationskanaler och det kamratstöd som 

finns till för att stöda egenvården (t.ex. patientorganisationer, terveyskirjasto 

osv.). 

- Under rehabiliteringsprocessen bedöms patientens/kundens funktionsförmåga 

men även hur väl patienten/kunden har uppnått rehabiliteringsmålen. Den 

förverkligade rehabiliteringen dokumenteras. 

 

5.3 Bedömning, sammanfattning, planering och organisering av den fortsatta 

rehabiliteringen 

 

- Funktionsförmågan och måluppfyllelsen gällande rehabiliteringsmålen bedöms 

efter rehabiliteringsprocessen. Den förverkligade rehabiliteringen dokumenteras.  

- Ett utlåtande med uppställda mål uppgörs om rehabiliteringen av svårt 

handikappade, detta utlåtande utför en del av den rehabiliteringsplan som 

uppgjorts av läkaren (FPA). 

- Patientens/kundens behov av fortsatt rehabilitering bedöms och dokumenteras. 

En sammanfattning över terapin eller servicen uppgörs och sänds till den 

behandlande läkaren och den fortsatta vård-/rehabiliteringsplatsen i enlighet med 

gällande instruktioner (hälsocentraler, privata inrättningar o.d.).  
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- Patientens/kundens behov av socialt stöd bedöms och dokumenteras och 

eventuella fortsatta åtgärder inleds (t.ex. olika ansökningar)  

- De handlingar som anknyter till patientens/kundens rehabilitering hålls à jour 

inom de tidsramar som fastställts för olika handlingar.  
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6 KRITERIER FÖR NÄRINGSTERAPIN 

 

6.1 Näringens betydelse för patienten 

 

Näringsbehandlingen utgör en väsentlig del av vården och rehabiliteringen. Ett gott 

näringstillstånd upprätthåller patienten funktionsförmåga, främjar tillfrisknandet och 

livskvaliteten. Ett gott näringstillstånd främjar läkningen av operationssår och 

förebygger uppkomsten av infektioner och trycksår, samt minskar risken för 

komplikationer efter operationer. Näringstillståndet inverkar på läkemedlens effekt i och 

med att tillståndet påverkar absorptionen och spridningen i kroppen.  

 

6.2 Planering av näringsterapi – förhandsuppgifter och anamnes 

 

- Patienten är medveten om den mottagningstid som reserverats till polikliniken 

och tidpunkten för laboratorieprov. 

- I akuta situationer påbörjas näringsplaneringen för avdelningspatienter raskt, 

resultatet av NRS 2002 finns till förfogande som bakgrund. 

Näringsterapiresurserna är emellertid begränsade, ingen jourberedskap. 

- De förberedelser som är förknippade med mottagningen av patienten genomförs 

planmässigt och de bakgrundsuppgifter som behövs för näringsterapin utreds.  

- En diskussion förs med patienten om målen och önskemålen som är förknippade 

med mottagningsbesöket. 

- På mottagningen utförs en heltäckande bedömning av nuläget, kosten, 

ätbeteendet och matvanor samt den bakgrund som inverkar på dessa 

omständigheter osv. 

- Vid behov mäts kroppssammansättningen och fettprocenten. 

 

 

6.3 Förverkligande av näringsterapi 

 

 

- Näringsterapin baserar sig på en engagerad dialog, där patienten blir hörd och 

förstådd i en förtrolig atmosfär. 

- Utgående från förhandsuppgifterna och anamnesen gör man en bedömning av 

patientens helhetssituation, näringstillstånd och ger patienten feedback. 

- Nödvändiga förändringar överenskoms och diskuteras på en konkret nivå. 
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- Arbetsgreppet baserar sig på individualitet och ett lösningsorienterat arbetssätt. 

- Patienten motiveras och uppmuntras samtidigt som man stöder patientens 

resurser och styrkor. 

- De uppgifter som är väsentliga med tanke på patientens näring och terapi 

dokumenteras i jourhandlingarna. 

 

 

6.4 Fortsatt vård 

 

- Patienten uppmuntras till företagsamhet och aktivitet i den egna vården. 

- Betydelsen av kamratstöd för egenvården betonas. 

- En plan för den fortsatta vården uppgörs för patienten och nödvändigt material 

ges. 

- En sammanfattning av näringsterapin dokumenteras och den sänds vid behov till 

den plats som har hand om den fortsatta vården. 

- Patienten ges uppföljningstider efter behov. 

- På uppföljningsbesöket kartläggs situationen och patienten stöds för att hon ska 

uppnå de uppställda målen. 
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7. MÅLSÄTTNINGEN FÖR EN GOD VÅRD  

 

”Patienten vårdas i samförstånd med henne/ honom och med iakttagande 

av hennes/hans individuella behov och önskemål. Vården verkställs 

tryggt och smidigt av en kompetent personal som tillämpar effektfulla 

metoder som baserar sig på en evidensbaserad eller god vårdpraxis. 

Samarbetet och informationsutbytet mellan de aktörer som deltar i 

vården sker smidigt. Slutresultatet av en god vård är en belåten patient 

som fått en så bra hälsonytta av vården som möjligt.” 
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VÅRDTYNGDEN AV PATIENT BESTÄMMS PÅ BASEN AV 

DOKUMNETATIONEN I DET ELEKTRONISKA 

INFORMATIONSSYTEMET 
Kuvio. Hoitotyön rakenteiset kirjaamisen merkinnät ja OPCq - mittarin yhteydet 

mukaillen ( Romppanen, M. 2012.) 

 

Vårdens 
behovklassifisering 

SHTal 2.0.1 

Ankomstuppgifter, 
planering  och 
bestämning av 

vården. 
Förverkligande av 
vården. Värdering 
och sammandrag 

av vården. 

Vårdarbetens 
funktionklassifisering 

SHTal 2.0.1 

Aktivitet och 
utsöndring 

funktionsförmåga, 
vätskebalans,               

hälsöuppförande, 
användning av 

hälsövårdtjänster,  
näring,       

andning, 
umgänget, 
trygghet. 

Vårdtyngdkalssifiser-
ing OPCq 

Planering och 
koordinering av 

vården.    
Andning, 

bloodcirkulation, 
och symptom på 

sjukdom,     
näring,  och 

medicinering, 
hygien, 

utsöndring, 
aktivitet, 

funktionsförmåga, 
sömnen               

och vilan                                  
eftervården och 
handledning för 

förtsattavård          
emotionellt stöd. 


