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Version: 4.0

HSA Förvaltning

Senast ändrad
2014-10-21

Vård- och omsorgsform
Kodverket används dels för att kunna peka ut om en enhet eller en funktion bedrivs i form av
hälso- och sjukvård eller i form av socialtjänst och dels för att kunna särskilja tre huvudsakliga
former av hälso- och sjukvård. Kod 01-03 används för att ange öppen vård, sluten vård eller
hemsjukvård och kod 04 används för att ange att enheten eller funktionen bedrivs i form av
socialtjänst.
Kodernas innehållsbeskrivningar utgår från definitioner i Socialstyrelsens termbank.
Innehållet i attributet vård- och omsorgsform, careType, skall ha något av värdena i
nedanstående lista.
Aktualiteten senast kontrollerad: 2017-10-17.
Kod

Vård- och omsorgsform

Innehållsbeskrivning

Revisionshistorik

01

Öppen vård

Hälso- och sjukvård när
den ges till patient vars
tillstånd medger att aktuell
vårdinsats förväntas
kunna avslutas inom ett
begränsat antal timmar.
Öppen vård bedrivs i
allmänhet under dagtid.
Vid behov av övernattning
leder det i regel till
inskrivning i sluten vård.

Innehållsbeskrivning
införd i denna version.

02

Sluten vård

Hälso- och sjukvård när
den ges till patient vars
tillstånd kräver resurser
som inte kan tillgodoses
inom öppen vård eller
hemsjukvård.
Bedömningen av vilka
tillstånd som kräver sluten
vård varierar över landet.
Sluten vård bedrivs
dygnet runt och kräver
inskrivning.

Innehållsbeskrivning
införd i denna version.

03

Hemsjukvård

Hälso- och sjukvård när
den ges i patients bostad
eller motsvarande och är
sammanhängande över
tiden.
Åtgärder/insatser ska ha
föregåtts av vård- och
omsorgsplanering.

Innehållsbeskrivning
införd i denna version.
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Hemsjukvård ges i såväl
ordinärt som särskilt
boende samt i daglig
verksamhet och
dagverksamhet.
04

Inera AB

Socialtjänst

Box 177 03
Tjärhovsgatan 21B
118 93 Stockholm

Med socialtjänst avses i
första hand den
verksamhet som regleras
genom bestämmelser i
SoL, LVU, LVM och LSS
samt personlig assistans
som regleras i
socialförsäkringsbalken.
Socialtjänst avser även
handläggning av ärenden
som rör adoptioner,
faderskap, vårdnad,
boende och umgänge
enligt föräldrabalken.

Tel 08 452 71 60
info@inera.se
www.inera.se

Införd i denna
version.
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