Förnyelsen av terminologi och
informationsstruktur ska bygga på:
• Verksamhetsutveckling

• Regionala initiativ
• Nationella initiativ
• Givetvis lagar och riktlinjer

Förvaltningsgrupperingar, mallar och termer
Objektstyrgrupp
FO VP & FO LMP

Objektledning
FO VP
Förvaltningsledning
FO VP
Vårddokumentation
Gemensamma
• Mallar
• Aktivitetsplaner
• Blanketter
• Datavyer
• In- och utfarter
• Översikter

VIP
Gemensam admin av
• Kodregister
• Tidbokning
• Generella
systemparametrar
• M.m.

Projektstyrgrupp
Införande av digitalt
vårdprocessstöd
Metod- och kompetensstöd
• Termkatalog
• Mätvärden
• Konsultationsorsaker
• M.m.

Dessutom finns
• Analyskataloger
• SIL
• Infektionsverktyget
• Alltid öppet
• Journalen

Termer, beslutsgång
Behov
Verksamhetsutveckling,
projekt, integrationer,
nationella initiativ m.m.

Behov i
• Termkatalog
• Konsultationsorsaker
• m.m.

* M&K:
Metod- och
kompetensstöd
informatík

Utredning

Beslut

Informatiker M&K*
Påverkansfaktorer
• Befintliga termer
• Vårdens processer
• Lokala behov
• Regional förankring
• Nationell Informationsstruktur
• Nationella riktlinjer
• Integrationer
• Kvalitetsregister
• Författningar (t.ex. syfte enligt PdL)
• Referenser/källor
• Licensiering (bedömningsinstrument)

M&K*
M&K tar beslut i kraft
av professionell
kompetens

Termteamet
Gemensam och lokal
förvaltning
- Rådgivande när M&K bedömer att man
inte kan ta beslut internt

Ärendehantering
• Termteamsrepresentants uppgifter att motta behov/önskemål från verksamhet och
bereda ärenden.
• När ärendet är färdigberett skickar representanten in ärendet till M&K:s
funktionsbrevlåda
• För att underlätta handläggning och undvika missförstånd ska alla ärenden från
vårdgivaren inkomma via sin representant(er)
• Ofullständiga ansökningar skickas åter eller M&K ber om kompletteringar
• M&K beslutar om ärendet:

• tas upp på termteammöte för t.ex. förankring hos flera vårdgivare, resurstillsättning för en ev.
arbetsgrupp,
• arbetas vidare tillsammans med ansökaren eller i annan befintlig gruppering

• Vid behov lyfts ärenden till Informatikrådet, Policyrådet, RPO, Socialstyrelsen, HSF m.m.
• Om ärendet tas upp på ett Termteammöte är det representanten för den vårdgivaren
som presenterar ärendet

Behovsprövning
I arbete som görs med termer i TakeCare ligger fokus på:
Förändringar som är beslutade nationellt eller regionalt och som
skapar ett behov av ändringar i TakeCare
Ändringar som behövs på grund av krav från lagar och föreskrifter
Rapportering till beställare som innebär förändrad
vårddokumentation
Behov från regional och nationell kunskapsstyrning
Förändringar som är viktiga utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv
Termansökningar från enstaka vårdgivare som inte kan härledas till
ovanstående prioriteringar får låg prioritet men kommer att analyseras och
handläggas.

