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Gruppen kom fram tillföljande begrepp/förklaringar. 
 
Samordnad vårdplanering (SVPL)  Sker på lasarettet eller vid korttidsvistelse. 

Vård- och omsorgsplan upprättas.  
Biståndshandläggare, distriktssköterska, ev. 
arbetsterapeut och/eller sjukgymnast samt 
vårdtagaren och eventuella anhöriga deltar 
tillsammans med personal från 
vårdavdelningen. 

Inskrivningssamtal Samtal mellan vårdtagaren, ev. anhörig 
samt sjuksköterska alt. sjukgymnast eller 
arbetsterapeut, vid inskrivning i 
hemsjukvården. 

Ankomstsamtal Enhetschef informerar vårdtagaren och 
dennes ev. anhöriga vid inflyttning på 
särskilt boende eller korttidsboende.  

Genomförandeplan Plan som beskriver hur en beslutad insats 
praktiskt ska genomföras och följas upp. 
Upprättas av kontaktman. 

Uppföljningssamtal Enskilt samtal för uppföljning av 
genomförandeplan eller HSL-vårdplan.  

Uppföljningsmöte Samtal där flera yrkeskategorier medverkar, 
ev. tillsammans med anhörig. 

Kontaktman 
 

Personal inom äldreomsorgen som i sin 
tjänst har ett utökat ansvar för en viss 
vårdtagare. 

Team-träff Sker i samverkan med berörda 
yrkesgrupper, med fokus på den enskildes 
behov och utförande av insatser. 
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Begreppen på denna sidan är begrepp från socialstyrelsens termbank. 
Anhörig Person inom familjen eller bland de 

närmaste släktingarna 
Anhörigvårdare Person som vårdar närstående som är 

långvarigt sjuk, äldre eller har 
funktionsnedsättning 

Närstående Person som den enskilde anser sig ha en 
nära relation till 

Bistånd (inom SoL) Individuellt behovsprövad insats som 
beslutas med stöd av socialtjänstlagen 

Beviljad insats Insats som den enskilde är berättigad till 
enligt beslut av socialnämnden eller 
annan kommunal nämnd 

Handläggning Förfarande som börjar med att ett 
ärende väcks och efter utredning 
utmynnar i ett beslut. 

Korttidsplats (enl SoL och LSS) Bäddplats utanför det egna boendet 
avsedd för tillfällig vård och omsorg 
dygnet runt 

Avlösning (enl SoL och LSS) Tillfälligt övertagande av anhörigs vård 
och omsorg om berörd individ  

Dagverksamhet Bistånd i form av sysselsättning, 
gemenskap, behandling eller 
rehabilitering utanför den egna bostaden 

Öppen verksamhet Verksamhet för social samvaro och 
annan aktivitet som inte är individuellt 
behovsprövad 

Dag-rehab (enl HSL) Arbetsterapeutisk och sjukgymnastisk 
träning i en annan miljö än det egna 
hemmet. Träning sker individuellt eller i 
grupp. 

Kontaktperson  -  används normalt 
inte inom äldreomsorgen. 
 

(enligt 3 kap. 6 § SoL:) person som utses 
av socialnämnden med uppgift att hjälpa 
den enskilde och hans eller hennes 
närmaste i personliga angelägenheter 
 
(enligt 22 § LVU:) person som utses av 
socialnämnden och som den unge ska 
hålla regelbunden kontakt med enligt 
vad som anges i behandlingsplanen 
 
(enligt LSS:) person som utses av 
kommunen med uppgift att ge icke-
professionellt stöd åt person med 
funktionsnedsättning 

 


