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En del av definitionerna är hämtade från skriften ”Nationella termer med Definitioner och Regelverk inom hälso- och sjukvårdsstatistiken” utgiven 

av Landstingsförbundet samt ev kommentarer från Region Skåne. 

 

 

Term Definition Kontakt-

typ 

Anled- 

ning 

Plats Vårdgivare Ev anm 

Enskilt besök Besök under vilket en 

patient möter en 

vårdgivare 

NY el ÅB SJ M  1 vg Vårdkontakt inom öppen vård som innebär 

personligt möte mellan patient och vårdgivare. 

Teambesök Besök där patient 

möter flera vårdgivare 

NY el ÅB SJ M Samtl vg registreras Vårdkontakt inom öppen vård som innebär 

personligt möte mellan patient och flera 

vårdgivare. 

Familjebesök Besök där anhörig till 

patient med eller utan 

patient närvarande 

träffar en eller flera 

vårdgivare.  

NY el ÅB FB M Samtl vg registreras Om familjebesök är en del i behandlingen 

registreras det som familjebesök även om 

patienten ej närvarat (förkommer endast inom 

BUP) 

Dagpsyk 

 

Öppen vård som 

innebär mer omfattande 

och/eller 

resurskrävande 

insatser än vad ett 

besök normalt kräver 

NY el ÅB DP M Samtl vg registreras Gäller endast mottagningar som av 

verksamhetschef är definierade som 

dagpsykiatri/mellanvård.  

Endast ett DP-besök per dag får registreras. 

Behandlingsplan eller uppdrag för 

dagpsykiatrin måste finnas. 

Hembesök Besök i patients bostad 

eller där patient vistas.  

NY el ÅB SJ/FB  H Samtl vg registreras Som hembesök räknas även besök där 

patienten normalt vistas t ex besök på 

arbetsplats, dagis, familjehem etc. 



 

Term Definition Kontakt-

typ 

Anled- 

ning 

Plats Vårdgivare Ev anm  

Internkonsult Besök inneliggande 

patient Psykiatri 

Skåne. 

KI SJ M Samtl vg registreras Besök där vårdgivare från 

öppenvård besöker patient 

som är inneliggande på 

avdelning inom Psykiatri 

Skåne. 

 

Konsult Besök inneliggande 

patient på annan 

klinik än Psykiatri 

Skåne. 

KO SJ M Samtl vg registreras I besöksregistreringen ska  

Ange ”Remiss från” i 

besöksregistreringen. 

 

Gruppbesök Öppenvårdsbesök 

där fler än en patient 

samtidigt möter 

vårdgivare 

NY el ÅB GB M Samtl vg registreras   

Samverkan/nätv

erk utan 

patient/närståen

de 

 SA SJ M Samtl vg registreras Det måste vara minst en 

extern myndighet med t ex 

Soc, skola 

 

Kvalificerad 

telefonkontakt 

Vårdkontakt per 

telefon.  

KT SJ M  Endast med patient eller 

anhörig T ex BCFPI per 

telefon, video och Skype. 

 

Kvalificerad 

brevkontakt 

Vårdkontakt per 

brev.  

KB SJ M  Endast med patient eller 

anhörig. T ex terapi via 

mail/internet, 1177 se 

riktlinjer. 

 

Forskning  Ny el ÅB FO M Samtl vg registreras Patient och anhörig 

medverkar i 

forskningsprojekt på mott. 

 



 

Särskilda frågor från verksamheterna 

 Fråga  Tillämpning 

Samordnade 

besök 

Samordnade besök under en och samma dag med flera vårdgivare  

 

Det ska i kallelsen till 

patienten framgå att det rör 

sig om flera besök och vilka 

tider som gäller d v s det 

ska vara planerade besök. 

Besök som tidsmässigt 

följer efter varandra för 

att underlätta för 

patienten 

Flera 

åtgärder, 

samma 

vårdgivare, 

samma dag 

Samordnade besök under en och samma dag med endast en vårdgivare. T ex 

en psykolog gör en testning med patienten och timmen efter ett familjebesök 

med anamnesupptagning.  

 

 Ett besök 

Oplanerat 

teambesök 

Besök som är bokat till enskild vårdgivare som behöver hjälp av annan 

vårdgivare vid besökstillfället – besöket ska då registreras som teambesök. 

Viktigt att detta kommuniceras till den som registrerar besöket. 

 

Teambesök. 

Detta gäller oavsett 

längden på besöket – det 

viktiga är att det är 

patienten man träffat. 

Makulera det enskilda 

besöket och registrera 

ett teambesök. 

Spädis Besöken ska registreras på barnet. En gravid är patient fram tills barnet är 

fött. 

 

  

Syskon Två patienter (syskon) vid samma besök – en eller flera vårdgivare – 

journalanteckning var för sig.  

  

Kombination 

DP och ÖV 

Om personal från dagpsykiatrin/mellanvården följer med patienten till 

öppenvården och har ett planerat besök med vårdgivare. 

 

Samtl vg registreras Ett teambesök - 

öppenvård 

 Patienten är hela dagen på dagpsykiatri/mellanvårdsenhet med behandlare 

från dagpsykiatri/mellanvårdsenhet och öppenvården.  

 

Samtl vg registreras Ett teambesök - 

dagpsykiatri  

 Patienten är hela dagen på dagpsykiatri/mellanvårdsenhet men har ett 

planerat besök en timme på öppenvården med vårdgivare från öppenvården  

 

Samtl vg registreras Två i förväg planerade 

besök, ett på 

dagpsykiatri och ett på 

öppenvården 

 Patienten som är färdig på DP och man har ett överföringssamtal tillsammans 

DP och öppenvården och familjen/patienten – ett teambesök i DP 

Samtl vg registreras Ett teambesök 

dagpsykiatri 

Flera 

verksamheter 

Om man åker från andra verksamhetsområde t ex från BUP Helsingborg till 

ätstörningsenheten i Lund för att träffa patient i öppen vård  

Teambesök, KI på den 

andra enheten 

 



 


