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1. Till läsaren 
 
Detta dokument beskriver informationsinnehållet i socialvårdens och hälso- och 
sjukvårdens vårdanmälningar ur ett tekniskt perspektiv. Beskrivningen av 
informationsinnehållet gäller från och med 2017 och ersätter definitionerna i 
tidigare Hilmo-handledningar. 
 
Frågor om definitionen skickas i första hand till adressen terveyshilmo@thl.fi eller 
sosiaalihilmo@thl.fi. 
 
 

Förändringar i föregående handledning 
 

- den tekniska beskrivningen har avskilts från Hilmo-handledningen och blivit 
ett eget dokument 

- datagruppens förteckning över variabler har avskilts och blivit en egen 
tabell 
bilaga: Hilmo-tietosisältö 2017.xlsx 

- överföringsfilens teckenuppsättning är ISO-8859-15 
- radens maximala längd är 1000 tecken 
- datumfältens informationstyp har ändrats till formen (ååååmmddttmm) 

där 
o åååå = år 
o mm = månad 01,02,..,12 
o dd = dag 
o tt = timme 
o mm = minut 

om klockslaget är okänt kan ”0000” användas för timme och minut eller 
lämnas tomt 

- HJNO (= vårdperiodens nummer) är obligatoriskt i fortsättningen 
- åtgärder delas inte längre in i huvud- och sidoåtgärder, alla åtgärder anges i 

variabeln TOIMP<n> 
- flera av datagruppens variabler har lagts till och tagits bort, se bilaga  

Hilmo-tietosisältö 2017.xlsx 
- rubrikgruppens variabler KRYPKEY och KRYPNIMI har tagits bort 
- exempel på det nya responsmeddelandet har lagts till 

 
 

mailto:terveyshilmo@thl.fi
mailto:sosiaalihilmo@thl.fi
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3. Skapande av överföringsfil 
 
 

Allmänt 
En överföringsfil består av en rubrikgrupp och därpå följande datagrupper. Varje 
rad i filen är av variabel längd. Varje rad avslutas med teckenparet CR/LF.  Radens 
längd är begränsad till 1000 tecken. Raderna i såväl rubrikgruppen som 
datagruppen innehåller reserverade identifierare enligt ändamålet med gruppen.  
Varje datarad omfattar grupp- och dataelementidentifierare samt de data som 
skrivs in på raden separerade med skiljetecken. Skiljetecknet används för att 
separera kolumnerna på raden från varandra. Skiljetecknet utgörs av tecknet ! 
Tomma fält anges med två skiljeteckenpar i följd. Som decimaltecken används 
punkt. Teckenuppsättningen som används är ISO-8859-15. 
 
Om filen lämnas in en gång i månaden rekommenderas det att enbart nya 
vårdperioder och vårdperioder som förändrats sedan föregående månad ingår i 
filen.  Om värdet i något fält ändras ska hela anmälan (alla fält) lämnas in på nytt. 
Då är det viktigt att anmälan omfattar beteckningen för vårdperioden (HJNO). Om 
ett HJNO-värde inte kan bildas ska uppgifterna lämnas in kumulativt från och med 
början av året. 
 
Datumfältens informationstyp är (ååååmmddttmm) där 
- åååå = år 
- mm = månad 01,02,..,12 
- dd = dag 
- tt = timme 
- mm = minut 
 
om klockslaget är okänt kan ”0000” användas för timme och minut eller lämnas 
tomt 
 

Igenkänningstecken för grupper 
De igenkänningstecknen för grupper som används är följande: 
 
O = rubrikgrupp (överföringsfilens allmänna del) 
IT = typ av anmälan 
HJYHT = gemensam uppgift för patientens vårdperiod 
PE = grundläggande uppgift 
LP = tilläggsuppgifter om psykiatrisk patient 
LC = blankett för tilläggsuppgifter om krävande hjärtpatient 

fr.o.m. 2006  
TPOI = vårdanmälan för hälso- och sjukvården då vårdperioden 

avslutas 
TPLA = anmälan vid inventering inom hälso- och sjukvården  
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SPOI = socialvårdens statistikanmälan när vårdperioden upphör 
SPLA = anmälan vid inventering inom socialvården 
KOTILA = anmälan vid inventering inom hemvården 
SOSPE = grundläggande socialvårdsuppgifter 
KOTI = hemvårdsuppgift 
DLO = slut på datagrupp 
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Variabler i rubrikgruppen 
Innebörden i variablerna i rubrikgruppen är följande: 
 
MERK = brukad teckenmängd (ISO-8859-15) 
PTAR = precisering av koden för serviceproducent, efter vilken 

den eventuellt använda koden med förklaringar skrivs in 
HL = reserverad för förvaltningsmodelldata 
SIS = koderna för verksamhetsenheter, som ingår i filen, 

separerade från varandra med skiljetecken 
SIIRNI = överföringsfilens namn, namnet ska följa mallen 

statistikår_paltu_typ av anmälan 
Statistikår=datainsamlingsår (registerår), längd 4 tecken. 
Paltu = verksamhetsenhetskoden för den 
verksamhetsenhet som gjort överföringsfilen, längd 5 
tecken. Typ av anmälan = berättar om det är fråga om 
en inventering inom social-/hälso- och sjukvården eller 
om det är en vård-/statistikanmälan, längd 6 tecken, 
värden:  TPOI, TPLA, SPOI, SPLA och KOTILA Om 
överföringsfilen innehåller uppgifter om både 
inventering och avslutad vård, ska typen av anmälan 
anges som TPOI. 

KNIMI = namnet på samkommun eller servicebransch 
KNIMIUUSI = nytt namn på samkommun eller servicebransch (om 

namnet ändrats under registreringsåret) 
KNIMIUPVM = datum för ibruktagandet av det nya namnet på 

samkommun eller servicebransch under 
registreringsåret (dd.mm.åå) 

LA = koden för den verksamhetsenhet som har skapat filen 
PV = dagen när överföringsfilen skapas 
VV = datainsamlingsår (registerår) 
LASPVM = patient/klientinventeringsdag 
DRGVERSIO = uppgift om versionen av den använda DRG-grupperaren 

(NordDRG2009Full)  
 
Preciseringarna av koden för verksamhetsenhet och befolkningsansvarsområdena 
kan man komma överens om på det lokala planet. De använda koderna och deras 
innebörd bör därför anges i överföringsfilen om man vill att de utnyttjas i THL. 
Koderna för alla de verksamhetsenheter vilkas patienter/klienter har anmälts i den 
aktuella överföringsfilen ska också uppges. Förvaltningsmodellen är ett reserverat 
fält. 
 

Variabler i datagruppen 
Definieras i bilagan Hilmo-tietosisältö 2017.xlsx, kan laddas ner på 
https://www.thl.fi/sv/web/thlfi-
sv/statistik/datainsamlingar/vardanmalningssystemet-hilmo 

https://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik/datainsamlingar/vardanmalningssystemet-hilmo
https://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik/datainsamlingar/vardanmalningssystemet-hilmo
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Rubrikgruppens struktur 
Gruppens struktur är följande (tecknet ! är skiljetecken): 
 
O!SIIRNI!siirtotiedoston nimi! namnet ska följa mallen statistikår_paltu_typ av 
anmälan, t.ex. 2009_40310_TPLA 
O!LA!kod för den verksamhetsenhet som skapat filen! 
O!KNIMI!samkommunens (eller verksamhetsområdets) namn!samkommunens 
(eller verksamhetsområdets) kod! 
O!KNIMIUUSI!nytt namn!nytt nummer! 
O!KNIMIUPVM!datum! 
O!HL!förvaltningsmodell! 
O!PTAR!verksamhetsenhetskod som preciseras!preciseringskod!förklaring!...! 
O!PV!dag för skapande av överföringsfil! 
O!MERK!teckenuppsättning! 
O!SIS!kod för verksamhetsenhet 1!......!kod för verksamhetsenhet n! 
O!VV!år! 
O!LASPVM!datum! 
 

Datagruppens struktur 
Datagruppens struktur är följande: 
 
IT!nnn! (nnn är antingen TPOI, TPLA, SPOI, SPLA eller KOTILA) 
HJYHT!HJNO!vårdperiodens nummer! 
PE!PALTU!värde! 
PE!OID!värde! 
PE!TOTEUTTAJA!värde!   
PE!VASTAANOTTAJA!värde! 
PE!PALTUTAR!värde! 
PE!HT!värde! 
PE!KOKU!värde! 
PE!POSTINRO!värde! 
PE!ULASU!värde! 
PE!PALA!värde! 
PE!KAVIJARYHMA!värde! 
PE!EA!värde! 
PE!TUPVA!värde! 
PE!SATAP!värde! 
PE!TULI!värde! 
PE!LPKOD!värde! 
PE!LPKODTAR!värde! 
PE!LANT!värde! 
PE!LANTKO!värde! 
PE!LANTKOTAR!värde 
PE!LANTTUPVA!värde 
PE!LANTKASPVA!värde! 
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PE!PALSET!värde! 
PE!PALSETANTAJA!värde! 
PE!PALSETANTAJAOID!värde! 
PE!OSTOPAL!värde! 
PE!OSTOPALTILAAJA!värde! 
PE!OSTOPALTILAAJAOID!värde! 
PE!VALINNANVAPAUS!värde! 
PE!EUMAASTA!värde! 
PE!OSTAJA!värde! 
PE!TILAKO!värde! 
PE!JOPVM!värde! 
PE!JONOSYY!värde! 
PE!TUSYY1!värde! 
PE!TUSYY2!värde! 
PE!TUSYY3!värde! 
PE!HOITOITU!värde! 
PE!RAI!värde! 
PE!PDGE!värde! 
PE!PDGO!värde! 
PE!SDG<n>O!värde! (n=1,2,3,...) 
PE!SDG<n>E!värde! (n=1,2,3,...)  
PE!ULKSYY<n>!värde! (n=1,2,3,...) 
PE!TAPTYYP<n>!värde! (n=1,2,3,...) 
PE!PITKADIAG<n>O!värde! (n=1,2,3,...) 
PE!PITKADIAG<n>E!värde! (n=1,2,3,...) 
PE!HAIDIAG<n>O!värde! (n=1,2,3,...) 
PE!HAIDIAG<n>E!värde! (n=1,2,3,...) 
PE!HHAITTA!värde! 
PE!HAITYYP!värde! 
PE!HAIDIAG<n>O!värde! 
PE!HAIDIAG<n>E!värde! 
PE!HAITMP<n>!värde! (n=1,2,3,...) 
PE!HOITOI!värde! 
PE!TOIMP<n>!värde! (n=1,2,3,...) 
PE!TOIMPALKPVM<n>! (n=1,2,3,...) 
PE!TOIMPLOPPVM<n>! (n=1,2,3,...) 
PE!NORDDRG!värde! 
PE!TEHOTUNNIT!värde! 
PE!KOKONAISKUST!värde! 
PE!PITK!värde! 
PE!SYP!värde! 
PE!PSYKP!värde! 
PE!LOMAPVM!värde! 
PE!LPVM!värde! 
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PE!JATKOH!värde! 
PE!JATKOOD!värde! 
PE!JATKOODTAR!värde! 
PE!TARHP!värde! 
PE!ATC<n>!värde! (n=1, 2, 3,...) 
PE!ATCSELITE<n>!värde! (n=1, 2, 3,...) 
PE!VNR<n>!värde! (n=1, 2, 3,...) 
PE!KAUPPANIMI<n>!värde! (n=1, 2, 3,...) 
PE!MAARAAMISPAIVA<n>!värde! (n=1, 2, 3,...) 
LP!TUTAP!värde! 
LP!TRKESTO!värde! 
LP!SUNNITHOITO!värde! 
LP!ITSHOITO!värde! 
LP!ITSPSYK!värde! 
LP!LAAKPSYK!värde! 
LP!TOTLAAKPSYK<n>!värde! (n=1, 2, 3,...) 
LP!PAKPSYK!värde! 
LP!TOTPAKPSYK!värde! 
LP!TUGAS!värde! 
LP!POGAS!värde! 
LP!OMTAP!värde! 
LC!RISKEUR!värde! 
LC!RISKEURL!värde! 
SOSPE!VAKASUM!värde! 
KOTI!PALSU!värde! 
KOTI!ASUHAI<n>!värde! 
KOTI!KOTIPALVLKM!värde! 
KOTI!KOTISHLKM!värde! 
KOTI!YHTEISKLKM!värde! 
KOTI!PAIVAKAYNNIT!värde! 
KOTI!PALPV!värde! 
KOTI!TYOTUN!värde! 
KOTI!TUKIPAL!värde! 
KOTI!ATPAL!värde! 
KOTI!HYPAL!värde! 
KOTI!KUPAL!värde! 
KOTI!SIPAL!värde! 
KOTI!SAPAL!värde! 
KOTI!TURPAL!värde! 
KOTI!KAUPPAPAL!värde! 
KOTI!OMTUKI!värde! 
KOTI!MUTUKI!värde! 
HJYHT!ASMK!värde! 
HJYHT!KUNTMK!värde! 
HJYHT!MAPER!värde! 
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HJYHT!TOISAIRMK!värde! 
HJYHT!MUUMMK!värde! 
HJYHT!IKA!värde! 
HJYHT!SP!värde! 
IT!DLO! 
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4. HILMO2000-programmet 
 
 
HILMO2000 är ett Access-baserat program som utvecklats för insamling av 
uppgifter om vårdanmälan.   HILMO2000-programmet är avsett för de 
serviceproducenter som inte använder ett klient- eller patientdatasystem eller som 
inte hämtar uppgifterna från sina klient- eller patientdatasystem. Med hjälp av 
HILMO2000-programmet lagrar man och kontrollerar uppgifterna och skapar 
överföringsfilerna som skickas in via överföringstjänsten. I HILMO2000-programmet 
finns de nödvändiga kommunkoderna, åtgärdskoderna och koderna för 
verksamhetsenheterna. Programmet fås avgiftsfritt från THL. 
 
Programmet kan laddas ned på webbadressen   
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/tiedonkeruut/Hilmo/tiedonkeruu 
På samma sida kan man skriva ut en anvisning för hur programmet installeras och 
sparas. Där finns även användarnamnet och det första lösenordet.  
THL håller på att utveckla ett webbläsarbaserat program som ska ersätta 
HILMO2000. Målet är att det nya programmet ska börja användas under 2017. 
 
Förfrågningar: Kirsi Seppälä tfn 029 524 7380 
 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/tiedonkeruut/hilmo/tiedonkeruu
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5. Elektronisk inlämning av uppgifter 
 
 
Hilmo-överföringsfiler som har skapats av klient- och patientdatasystemen lämnas 
in till THL via överföringstjänsten (länk nedan). Vårdanmälningar får inte skickas in 
via e-post. 
 
För att använda överföringstjänsten behöver man 
användarnamn: (serviceproducentens egna femsiffriga kod)   
lösenord: thl 
 
De skickade filerna krypteras automatiskt och de går inte att kontrollera eller 
radera senare. Vid behov kan ni skicka in en ny, ersättande fil med samma namn. 
 
De olika skedena i inlämningen finns beskrivna i den snabbanvisningen nedan. Alla 
allmänt använda webbläsare kan användas som webbläsare. 
 
WWW-adresserna som uppgifterna skickas in via är följande: 
Terveys-Hilmo: https://www2.thl.fi/toimita/terveyshilmo  
Sosiaali-Hilmo och Kotihoito: https://www2.thl.fi/toimita/sosiaalihilmo 
 
Ett inloggningsfönster öppnas, se bilden nedan.  
 

 
 
 

https://www2.thl.fi/toimita/terveyshilmo
https://www2.thl.fi/toimita/sosiaalihilmo
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Logga in med den egna serviceproducentkoden och lösenordet. 
 
En blankett för överföring av material öppnas, se bilden nedan. 
 

 
 
Fyll i uppgifterna i de obligatoriska fälten som är märkta med stjärna.  
 

 
 
Välj det material som ska skickas genom att klicka på Bläddra. 
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Skicka materialet till Institutet för hälsa och välfärd genom att klicka på Skicka 
materialet. 
 
Medan överföringen pågår ser du ett meddelande som på bilden nedan. 
 

 
 
Stäng inte webbläsaren medan överföringen pågår. Efter överföringen får du ett 
meddelande på skärmen, se bilden nedan.  
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6. Respons till uppgiftslämnare (Terveys-Hilmo) 
 
 
THL behandlar vårdanmälningsmaterialet för hälso- och sjukvården snarast möjligt 
och ger respons till uppgiftslämnarna per e-post för att kontrollera materialets 
riktighet. Responsen kommer vanligen inom några timmar från det att materialet 
skickades in. 
 
Av responsen framgår antalet anmälningar per serviceproducent samt per 
specialitet. Vi ber er kontrollera att antalet mottagna anmälningar motsvarar 
antalet inlämnade anmälningar. Om fel uppdagas i anmälningarna anmäls antalet 
fel per variabel samt per feltyp. Vi ber er kontrollera felen och vid behov skicka in 
en ny, korrigerad fil. Om varje anmälan omfattar beteckningsfältet HJNO är det 
tillåtet att bara skicka in de korrigerade anmälningarna. Om HJNO-fältet inte 
används ska alla uppgifter skickas in igen. 
 
Radnumren hänvisar till de tio första raderna i överföringsfilen där feltypen i fråga 
har upptäckts. Av datasekretesskäl skickar THL inte ursprungliga värden via e-post 
utan de ska kontrolleras utifrån radnumret. Vid behov kan THL skicka in en tabell 
över vårdperiodens beteckningar (HJNO) där fel förekommer. 
 
Ett komprimerat exempel på ett responsmeddelande från Terveys-Hilmo: 
 
Antal mottagna anmälningar: 

Serviceproducent Vårdperioder Besök Inventeringsanmälningar Totalt 

55055 17025 4002 0 21027 

 

327 anmälningar förkastades eftersom obligatoriska variabler saknas eller innehåller felakt-

iga värden: 

Variabel Variabelns namn Bristfälliga värden Totalt 

KOKU Hemkommun 2 0 

PDGE Huvuddiagnos (or-

sak) 

280 45 

 

Antal anmälningar per specialitet: 

Speciali-

tet 

Specialitetens namn Vårdperioder Besök Inventerings-

anmälningar 

Totalt 

10 Inre medicin 2200 0 0 2200 

10A Allergologi (invärtes-

sjukdomar) 

3 0 0 3 

10E Endokrinologi (invärtes-

sjukdomar) 

25 0 0 25 

10G Gastroenterologi (invär-

tessjukdomar) 

130 5 0 135 

10H Klinisk hematologi 120 0 0 120 

10I Infektionssjukdomar 300 0 0 300 
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Mottagna variabler: 

Variabel Variabelns namn Giltiga värden Felaktiga värden 

PDGE Huvuddiagnos (orsak) 20702 45 

EA Specialitet 21027 45 

HHAITTA Skadlig effekt av vård 21027  

HT Personbeteckning 21027  

IKA Ålder 21027  

LANT Sändare/remissutfärdare 21027  

LOMAPVM Antal permissionsdagar 21027  

OID Oid-kod 21027  

PALA Servicebransch 21027  
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7. Respons till uppgiftslämnare (Terveys-Hilmo) 
 
THL behandlar vårdanmälningsmaterialet för socialvården och hemvården snarast 
möjligt och ger respons till uppgiftslämnarna per e-post för att kontrollera 
materialets riktighet. Om materialet innehåller fel skrivs en fellista ut som skickas 
som rekommenderat brev till verksamhetsenheten. Felen korrigeras genom att 
verksamhetsenheten antecknar rätt uppgifter i fellistan och återlämnar den 
korrigerade fellistan till THL. Om det finns många brister i materialet ska 
verksamhetsenheten skicka in det korrigerade materialet till THL igen. 
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