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Till läsaren 

 

Handboken om dokumentation inom studerandehälsovården ingår i THL:s handböcker 
om strukturerad dokumentation. Syftet med handboken är att styra yrkesutbildade personer 
inom social- och hälsovården till en nationellt enhetlig strukturerad dokumentationspraxis 
för patientuppgifter, vilket förbättrar samanvändbarheten mellan olika organisationer och 
yrkesutbildade personer och gör det möjligt att utnyttja uppgifterna även för sekundär an-
vändning. 

Den allmänna dokumentationshandboken Handbok för strukturerad dokumentation av 
patientuppgifter, Del 1 är avsedd för alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvår-
den som använder Patientdataarkivet. Med hjälp av den kan man producera de grundläg-
gande uppgifterna om patientens vård som krävs för arkivbruk. Handboksserien utvidgas 
med specialitets- och tjänstespecifika handböcker som preciserar de allmänna dokumentat-
ionsanvisningarna för de särskilda behoven inom olika specialområden och tjänster. 

Anvisningen om strukturerad dokumentation inom studerandehälsovården är avsedd för all 
personal inom studerandehälsovården från andra stadiet till högre nivå. Syftet med anvis-
ningen är att instruera om och förenhetliga studerandehälsovårdens dokumentationspraxis 
på olika håll i landet. Dokumentationen omfattar dessutom bland annat statistikföring av 
verksamheten, hälsoundersökningar samt dokumentation enligt behovet av särskilt stöd. 

Lagändringar efter 2006 som påverkar studerandehälsovården är i synnerhet statsrådets 
förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande 
mun- och tandvård för barn och unga (338/2011), hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och 
lagen om elev- och studerandevård (1287/2013). Även studerandehälsovårdens verksam-
hetsmiljö har förändrats. Reformen av yrkesutbildningen trädde i kraft den 1 januari 2018 och 
största delen av de studerande inom yrkesutbildningen är numera vuxna. Inom alla utbild-
ningssektorer har sätten att avlägga examina blivit mångsidigare. Lagen om elev- och stude-
randevård har skapat strukturer för multiprofessionellt samarbete på andra stadiet. Tjäns-
terna inom studerandehälsovården för yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande 
förenhetligas med stöd av lagen i hela landet från och med den 1 januari 2021. I fortsättning-
en ordnar Folkpensionsanstalten (FPA) studerandehälsovården för högskolestuderande och 
Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) producerar tjänsterna på riksnivå. Lagen om stude-
randehälsovård för högskolestuderande (695/2019) ändrar inte innehållet i tjänsterna, som 
fortfarande definieras i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och statsrådets förordning 
(338/2011). 

Våren 2020 publicerade social- och hälsovårdsministeriet en guide för studerandehälsovår-
den 2020, som styr innehållet i den studerandehälsovård som produceras av både SHVS och 
kommunerna. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162328
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162328
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1 Inledning 

Studerandehälsovården är en fortsättning på rådgivningarnas och skolhälsovårdens förebyg-
gande hälsovård och uppföljning. I det nya livsskedet är det viktigt att den studerandes hälsa 
och välbefinnande är sådana att han eller hon kan fullfölja sina studier med goda resultat. 
Modellen för studieförmåga beskriver vilka faktorer som påverkar detta. Därför har informat-
ionen som samlas in om de studerande grupperats enligt denna modell i strukturerade data. I 
en patientjournal dokumenteras all information om patienten som behövs för att förebygga 
sjukdomar och följa upp hälsan, genomföra diagnostik samt planera, genomföra och utvär-
dera vården. Strukturerade data avser information som dokumenteras och lagras enligt en på 
förhand överenskommen struktur. Informationens strukturerade form kan variera exempel-
vis från fritt formulerad text som dokumenteras under en överenskommen rubrik till doku-
mentation med en viss kod. Den strukturerade formen möjliggör automatisk behandling av 
informationen. 

Främjandet av hälsan och välfärden fortsätter inom företagshälsovården efter att den stu-
derande har övergått till arbetslivet. 

Studerandehälsovårdens datainnehåll till patientdatasystemen finns i den nationella Kod-
tjänsten, THL – Tietosisältö – Opiskeluterveydenhuolto (Datainnehåll – Studerandehälso-
vård). Dokumentationsanvisningar finns i handboken för strukturerad dokumentation av 
patientuppgifter och i guiden för studerandehälsovården. Dessa uppgifter uppdateras enhet-
ligt med de övriga anvisningarna om dokumentation av patientuppgifter. Övriga anvisningar 
om studerandehälsovården finns på THL:s webbsidor om studerandehälsovård. 

Strukturerade data om studerande är indelade i den studerandes basuppgifter samt egna 
resurser, studiefärdigheter, undervisning och studiemiljö i enlighet med modellen för studie-
förmåga (figur 1.1). Inom studerandehälsovården samlas den mest omfattande information-
en in om den studerandes egna resurser (sociala relationer som påverkar hälsan, faktorer 
som påverkar hälsan, fysiologiska mätningar och hälsotillstånd). Om de tre övriga grupperna 
samlar man uttryckligen in uppgifter om studieförmågan. Tilläggsuppgifter dokumenteras 
som fritt formulerad text. Modellen för studieförmåga utvecklades av företagsläkare Kristiina 
Kunttu 2009. 

 

Figur 1.1 Dokumentation av uppgifter om studerandehälsovården 

https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2987&versionKey=3347
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162328
https://thl.fi/sv/web/barn-unga-och-familjer/basservice/elevvard/studerandehalsovard
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2 Basuppgifter om den studerande 

Basuppgifter om den studerande kan samlas in redan på förhand innan mötet med den stu-
derande på en anamnesblankett. Uppgifterna används för att identifiera den studerande 
och för att hålla kontakt med den studerande. 

I basuppgifterna anges också 

• uppgifter om den studerandes kontaktperson (efternamn, förnamn, kontaktuppgifter) 
• den studerandes civilstånd och antalet barn som den studerande har vårdnaden om 
• inkomster, arbete vid sidan av studierna 
• studieort 
• utbildningsområde, klassificeras enligt Statistikcentralens utbildningsklassifikation (pre-

ciseras vid behov som fritt formulerad text) 
• uppgift om en utländsk studerandes boende i Finland (året då den studerande kom till 

Finland). 

Basuppgifterna om den studerande kan användas i alla patientdatasystem inom studerande-
hälsovården enligt behov. 

I patientdatasystemet dokumenteras hurdant besök det är fråga om med besökstypen enligt 
THL Toimenpideluokitus (Åtgärdsklassifikation) (tabell 2.1). Lämpliga koder för besökstypen 
är åtgärder inom primärvården, som är markerade med värdet T i kolumn A:PTH (tidigare 
SPAT-uppgifter) i THL:s Åtgärdsklassifikation. Av uppgifterna rapporteras studerandehälso-
vårdens verksamhet. Närmare beskrivningar av åtgärderna vid olika besök finns på THL:s 
webbsidor om dokumentation inom studerandehälsovården samt i handboken och anvis-
ningarna om vårdanmälningsregistret för social- och hälsovården (Hilmo), se Datainsamling 
(thl.fi). 

Tabell 2.1 Koder för förebyggande verksamhet och hälsofrämjande särskilt för stude-
randehälsovården enligt THL:s åtgärdsklassifikation samt exempel på andra allmänt 
använda koder. (Alla koder: THL- Toimenpideluokitus (Åtgärdsklassifikation) 

Kod Åtgärd 

Hälsoundersökningar som ingår i studerandehälsovården 

OAA50 Hälsoundersökning under det första studieåret, andra stadiet 

OAA51 Hälsoundersökning under det andra studieåret, andra stadiet 

OAA52 Hälsoundersökning under det första studieåret på grund av särskilt behov, 
andra stadiet 

OAA53 Hälsoundersökning som utgående från en hälsoenkät görs för studerande vid 
ett universitet, en yrkeshögskola eller någon annan läroanstalt enligt 9 § 
6 punkten i förordningen 338/2011 

OAA54 Hälsoundersökning på grund av individuellt behov, studerande på andra sta-
diet 

0AA55 Bedömning av hälsotillstånd och välbefinnande hos en studerande under 
första studieåret vid en yrkeshögskola eller ett universitet eller under utbild-
ning som leder till motsvarande examen utifrån en hälsoenkät utan mottag-
ning 

OAB10 Utredning av stödbehov för dem som uteblir från lagstadgade periodiska häl-
soundersökningar 

  

https://www.stat.fi/sv/luokitukset/koulutus/koulutus_1_20160101/
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=57&versionKey=119
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/opiskeluterveydenhuolto/kirjaaminen
https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik-och-data/anvisningar-for-inlamning-av-uppgifter/vardanmalningssystemet-hilmo-/datainsamling
https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik-och-data/anvisningar-for-inlamning-av-uppgifter/vardanmalningssystemet-hilmo-/datainsamling
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=57&versionKey=119
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Kod Åtgärd 

Tidig identifiering av en studerandes behov av särskilt stöd eller undersökningar 

OAA43 Besök efter särskilt behov 

OAA56 Bedömning av olämplighet för studier (åtgärder inom hälso- och sjukvården 
enligt den s.k. SORA-lagstiftningen) 

Arbets- och skolgemenskapen och andra nätverksträffar 

OAA44 Möte med elevhälsogrupp vid läroanstalten (verksamhet som ansvarar för 
genomförandet av den generellt inriktade elevhälsan i en sektorsövergripande 
elevhälsogrupp för läroanstalten som svarar för planeringen, utvecklingen, 
genomförandet och utvärderingen av elevhälsan vid läroanstalten) 

OAA45 Granskning av de hälsomässiga förhållandena i studiemiljön 

OAA46 Möte med sektorsövergripande expertgrupp (utredning av stödbehovet för en 
studerande och anordnande av studerandevårdstjänster i en sektorsövergri-
pande expertgrupp som sammanställts från fall till fall) 

OAB20 Arbets-, skol- eller studiegemenskapsarbete 

OAB22 Utredning om exponenter i arbets-, skol- eller studiemiljön 

OAB23 Utredning om arbets-, skol- eller studiegemenskapen (t.ex. arbets- och studi-
eklimatet) 

Mentalvård och missbrukarvård, främjande av sexualhälsan samt mun- och tand-
vård 

OAB32 Rådgivning och handledning relaterad till familjesituation 

OAB33 Rådgivning och handledning relaterad till parrelation 

OAB35 Rådgivning och handledning relaterad till levnadsförhållanden (utkomst och 
hantering av vardagen) 

OAB38 Psykosocial rådgivning och handledning om mänskliga relationer och psykisk 
hälsa 

OAB39 Rådgivning om sexualhälsa (planering och val av preventivmetod på individu-
ell basis, förebyggande av sexuellt överförbara sjukdomar och sexualrådgiv-
ning) 

OAB40 Rådgivning och handledning om drog- och tobaksbruk samt annat riskbete-
ende och andra relaterade åtgärder 

WYA50 Undersökning av munnen för studerande, i vilken behovet av munhygienisk 
rådgivning och munhygieniska tjänster utreds, samt övriga mun- och tand-
vårdsåtgärder (Åtgärdsklassifikationen för munhälsovård) 
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3 Den studerandes egna resurser 

Den studerandes egna resurser omfattar uppgifter om hälsotillstånd, fysiologiska mätningar, 
faktorer som påverkar hälsan och sociala relationer. I Kodtjänstens Datainnehåll om Stude-
randehälsovården definieras vilka av dessa uppgifter som ska dokumenteras (klassifikation-
er, tim- eller poängantal o.d.) och vid behov finns en fritt formulerad tolkning och tilläggs-
uppgifter. 

3.1 Hälsotillstånd 

Uppgifter om hälsotillståndet som ska dokumenteras 

• Den studerandes egen bedömning av sitt hälsotillstånd dokumenteras med klassifi-
kationen THL – Henkilön oma arvio (Personens egen bedömning) (2 = god, 4 = dålig, 6 = 
ingen bedömning). 

• Långvariga hälsoproblem eller skador som den studerande har fått vård för doku-
menteras som fritt formulerad text. 

• Uppgifter om andra än långvariga hälsoproblem eller skador som den studerande har 
fått vård för dokumenteras också som fritt formulerad text. 

Läkemedelsuppgifter 

• Information om läkemedel som ordinerats av läkare hämtas från läkemedelsuppgifterna. 
• Information om receptfria läkemedel som den studerande använder dokumenteras som 

fritt formulerad text. 

Sjukdomar hos nära släktingar 

• Eventuella sjukdomar hos nära släktingar som ska beaktas i den studerandes uppföljning 
dokumenteras som fritt formulerad text. 

Symtom, sjukdomar, olycksfall, undersökningar och vård 

Symtom, sjukdomar, olycksfall, undersökningar och vård som förekommit eller genomförts 
efter föregående hälsoundersökning, besök eller periodiska undersökning dokumenteras. 

• Uppgifter om kontinuerliga eller upprepade symtom hos den studerande dokumenteras 
med koden THL - Tautiluokitus ICD-10 (Klassifikation av sjukdomar ICD-10) eller Kuntali-
itto - ICPC Perusterveydenhuollon luokitus (Kommunförbundet – primärvårdsklassifikat-
ionen ICPC). 

• Tilläggsuppgifter om symtom dokumenteras som fritt formulerad text. 
• Sjukdomar, olycksfall, undersökningar och vård dokumenteras som fritt formulerad text. 

Sexuell hälsa 

• Uppgift om huruvida den studerande använder preventivmedel dokumenteras. 
• Om preventivmedel används dokumenteras metoden enligt klassifikationen THL –  

ehkäisymenetelmä (Preventivmetod). 
• Man dokumenterar om den studerande har symtom eller problem i anslutning till pre-

ventivmedel eller könssjukdomar. 

  

https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2987&versionKey=3347
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2987&versionKey=3347
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1244&versionKey=1444
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=23&versionKey=58
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=23&versionKey=58
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=23&versionKey=58
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2983&versionKey=3343
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2983&versionKey=3343
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Psykisk hälsa 

Depressionssymtom hos den studerande utreds med två frågor och därefter gör man vid 
behov mer omfattande depressionsscreeningar. Obs! Screeningarna är inte diagnostiska 
utan visar att den studerandes situation bör utredas noggrannare. 

Frågor: 

• 1. Har du under den senaste månaden oroat dig över att du känt dig nedstämd, deprime-
rad eller tappat tron på framtiden? 

• 2. Har du under den senaste månaden ofta oroat dig över att du upplevt brist på intresse 
eller olust? 

Depressionsscreeningar: 

• Depressionstest BDI 21 (Beck´s Depression Inventory, THL). 

o Resultatet är ett poängantal (0–9 = Inga depressionssymtom, 10–18 = Lindriga 
depressionssymtom, 19–29 = Måttliga depressionssymtom, 30–63 = Allvarliga 
depressionssymtom). 

o Tolkningen av depressionstestet dokumenteras som fritt formulerad text. 

• Depressionstest R-BDI 13 (på finska) är ett BDI-test som Raitasalo har anpassat för 
yngre elever och studerande. 

o Resultatet är ett poängantal (0–4 = Inga depressionssymtom, 5–9 = Lindriga de-
pressionssymtom, 10–15 = Måttliga depressionssymtom, 16–21 = Allvarliga de-
pressionssymtom). 

o Tolkningen av depressionstestet dokumenteras som fritt formulerad text. 

• Ångesttest BAI (Beck´s Anxiety Inventory). 

o Resultatet är ett poängantal (0–7 = Låg, 8–15 = Lindrig, 16–25 = Måttlig, 26–63 = 
Svår). 

o Tolkningen av depressionstestet dokumenteras som fritt formulerad text. 

• Syömishäiriöseula Scoff (Ätstörningstest Scoff) (på finska). 

o Resultatet är ett poängantal (0–1 = Inga ätstörningar, 2–5 = Eventuella ätstör-
ningar). 

o Tolkningen av ätstörningstestet dokumenteras som fritt formulerad text. 

Mun- och tandhälsa 

• Om mun- och tandhälsan dokumenteras när den studerande senast besökte munhälso-
vården. Årtalet är en tillräckligt exakt uppgift. 

• Om tandborstning dokumenteras uppgifter om hur många gånger den studerande bors-
tar tänderna med en kod enligt klassifikationen STH – STH35 Harjauskertojen määrä (An-
talet tandborstningar (1 = 2x/dag (eller mer), 2 = 1x/dag, 3 = <1x/dag). 

3.2 Fysiologiska mätningar 

• Om fysiologiska mätningar dokumenteras längd, vikt och midjemått enligt de nation-
ella anvisningarna. 

• Viktindex (BMI) = vikt (kg)/(längden (m))2. BMI dokumenteras inte separat, utan inform-
ationssystemet beräknar det automatiskt. 

  

https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2265&versionKey=2525
https://nuortenlinkki.fi/testialue/testit/mieliala
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/SCOFF.aspx
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1068&versionKey=1208
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1068&versionKey=1208
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Hörsel 

• I undersökningen kontrolleras hörseln på båda öronen med en audiometer. 
• Med klassifikationen STH - STH33 Pään ja vartalon puoli (Sida av huvudet eller kroppen) 

dokumenteras vilket öra mätningen avser. 
• Ljudstyrkan vid audiometerscreening anges i decibel (dB), se Audiometritutkimus 

(thl.fi). 
• Ljudfrekvensen vid hörselscreening anges i hertz (Hz) och hörseln mäts vid frekvenserna 

125, 250, 500, 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 6 000 och 8 000 Hz. För varje frekvens dokument-
eras ljudstyrkan (dB) som behövs för att höra frekvensen. 

• Uppgift om ringande i öronen som varar i minst några timmar dokumenteras i patientda-
tasystemet. 

• Övrigt som särskilt ska beaktas i fråga om hörseln dokumenteras som fritt formulerad 
text. Även lindriga hörselfel kan inverka negativt på hur man lyckas med studierna och i 
arbetslivet. 

Synmätningar 

Synskärpa 

• I mätningen av synskärpan anges vilket mätinstrument som har använts enligt klassifi-
kationen THL – Näöntarkkuusmittauksen menetelmä (Metod för mätning av synskärpa) 
(1 = syn på långt håll, 2 = syn på långt håll mätt med E-tavla, 3 = syn på långt håll mätt 
med siffertavlan 4 = syn på långt håll mätt med bokstavstavla; 5 = syn på långt håll mätt 
med LEA-symboltavla, 6 = syn på nära håll, 7 = syn på nära håll mätt med lästavla; 8 = syn 
på nära håll mätt med LEA-symboltavla). 

• Synskärpan undersöks och dokumenteras med visusvärdet 0.0–2.0, både samsyn samt 
separat på höger och vänster öga. För personer som använder glasögon undersöks först 
synskärpan utan glasögon och korrigerad med glasögon. 

• Uppgiften om synskärpan jämfört med föregående mätning dokumenteras med koden 
Vårdarbete – Klassifikation av vårdresultat (SHTuL) EN = oförändrad, HUO = försämrad, 
PA = förbättrad 

Färgseende 

• Avvikelse anges med koden THL – Mittaus- tai tutkimustuloksen poikkeavuus (Mät- eller 
undersökningsresultatets avvikelse) (1 = normal, 10 = avvikande, 9 = ingen information). 

• Uppgiften hämtas från skolhälsovårdens uppgifter eller dokumenteras som en ny upp-
gift. 

Synfält 

• Resultatet anges med koden THL – Mittaus- tai tutkimustuloksen poikkeavuus (Mät- eller 
undersökningsresultatets avvikelse) (1 = normal, 10 = avvikande, 9 = ingen information). 
Synfälten och avvikelser i dem undersöks vid bedömning av körförmågan. 

• Övrigt som särskilt ska beaktas i fråga om den studerandes syn dokumenteras som fritt 
formulerad text. 

3.3 Faktorer som påverkar hälsan 

Uppgifter om faktorer som påverkar hälsan beskriver förutsättningarna för den ungas hälsa 
och välbefinnande, såsom kost, sömn, vila och motion samt eventuella beroenden såsom 
användning av rusmedel. 

Information om kosten 

• Uppgifter om eventuell specialkost samlas in enligt klassifikationen THL Erityisruokava-
liotyyppi (Typ av specialkost).  

• Dessutom kan information om kosten dokumenteras som fritt formulerad text om det 
finns något särskilt att beakta i kosten. 

https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1095&versionKey=1235
https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/terveystarkastusten-menetelmat/kuulo/audiometritutkimus
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2985&versionKey=3345
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=219&versionKey=294
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1665&versionKey=1885
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2984&versionKey=3344
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2984&versionKey=3344
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Sömn och vila 

• Uppgifter dokumenteras om mängden tillräcklig sömn: om den studerande anser sig 
sova tillräckligt och hur många timmar den studerande vanligtvis sover per dygn. För 
detta ändamål samlas information om vilken tid den studerande vanligtvis går och lägger 
sig och vaknar på vardagar. 

• Tilläggsuppgifter om den studerandes sömnmängd och sömnkvalitet kan dokumenteras 
som fritt formulerad text. 

Fysisk aktivitet 

• Om fysisk aktivitet dokumenteras uppgifter om 

o hur många timmar per vecka den studerande utövar vardagsmotion och kondit-
ionsträning 

o hur många timmar i veckan den studerande utövar uthållighetsträning där man 
rör sig raskt och blir måttligt andfådd 

o hur många dagar i veckan den studerande utövar uthållighetsträning där man 
rör sig raskt och blir måttligt andfådd 

• Resultatet av MOVE!-testet i årskurs 8 överförs från skolhälsovården till uppgifterna om 
den studerande. Testet består av en indikator med åtta delar som används för att samla 
in information om elevens fysiska funktionsförmåga (uthållighet, styrka, snabbhet, rör-
lighet, balans och grundläggande motoriska färdigheter). Tolkningen av resultatet av 
MOVE!-testet dokumenteras som fritt formulerad text. 

Information om beroenden 

Informationen om beroenden innehåller uppgifter om medievanor och användningen av 
rusmedel. 

• Med medievanor avses information om huruvida tiden som tillbringats med en mobil 
enhet, dator, tv eller med spelande har påverkat den studerandes relationer, tankar, 
nattsömn, dygnsrytm eller studier negativt. 

o Medievanor dokumenteras som fritt formulerad text om det finns något särskilt 
att beakta. 

• Användning av rusmedel: 

o Användning av rusmedel hos ungdomar: Man anger den studerandes poäng-
antal från verktyget för mätning av missbruk hos ungdomar (ADSUME) och tolk-
ningen av resultatet dokumenteras som fritt formulerad text. ADSUME-verktyget 
används endast för minderåriga (andra stadiet och gymnasiet). Om resultatet 
från verktyget är högre än fyra (4) poäng fortsätter man med att dokumentera 
rökning, alkohol och narkotika. 

o Användning av rusmedel hos myndiga personer: ADUSME-enkäten genomförs 
inte, utan användningen av rusmedel (rökning, alkohol och droger) kartläggs en-
ligt uppgifterna nedan. 

• Rökning: 

o Uppgifter om den studerandes rökning och snusning dokumenteras med klassi-
fikationen AR/YDIN Tupakointistatus (Rökningsstatus) som finns i Kodtjänsten. 

o Tobaksprodukten som den studerande använder anges med klassifikationen 
THL Tupakkatuote (Tobaksprodukt). 

o Nikotinberoende bedöms med AR/YDIN Nikotiiniriippuvuustesti (Test för niko-
tinberoende (Fagerström)) som består av två frågor (resultatet är ett poängan-
tal) och tolkningen av testet dokumenteras i ord. Tolkningen av den stu-
derandes nikotinberoende dokumenteras som fritt formulerad text. 

  

https://www.oph.fi/sv/move
https://www.oph.fi/sv/move
https://thl.fi/sv/web/barn-unga-och-familjer/stodmaterial/blanketter/blanketter-for-skol-och-studerandehalsovarden#Adsume,%20verktyg%20f%C3%B6r%20kartl%C3%A4ggning%20av%20ungas%20alkohol-%20och%20drogvanor
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=220&versionKey=295
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2986&versionKey=3346
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=247&versionKey=322
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• Alkohol: 

o Alla studerande genomgår ett AUDIT C-test med tre frågor om alkoholkonsumt-
ion (resultatet är ett poängantal). Tolkningen av den studerandes riskkonsumt-
ion av alkohol på basis av testet dokumenteras som fritt formulerad text. 

o Om resultatet av testet är 6 eller fler poäng för en man och 5 eller fler poäng för 
en kvinna görs ett AUDIT-test och poängantalet för den studerande dokumente-
ras. Tolkningen av AUDIT-testet dokumenteras som fritt formulerad text. 

• Narkotika: 

o Uppgifter om regelbunden användning av narkotika eller läkemedel i berus-
ningssyfte dokumenteras. 

o Den narkotika som använts anges med Pompidou - Päihdeluokitus (Rusmedels-
klassificeringen)  (1 = opioid, 2 = stimulant, 3 = sömnmedel eller lugnande medel, 
4 = hallucinogener, 5 = lösningsmedel, 6 = cannabis, 7 = annat). 

o Uppgifter om annan narkotika som använts dokumenteras som fritt formulerad 
text. 

I journalhandlingarna ska också alltid dokumenteras vilka åtgärder eller interventioner som 
vidtagits på grund av ovan nämnda beroenden. 

3.4 Sociala relationer som påverkar hälsan 

Sociala relationer som påverkar hälsan dokumenteras som fritt formulerad text om det finns 
något särskilt att beakta i fråga om den studerandes sociala relationer. 

• Uppgifter om en psykiskt eller fysiskt tung händelse eller omständighet som den 
studerande upplevt dokumenteras. Tilläggsuppgifter om händelsen eller omständig-
heten i fråga dokumenteras som fritt formulerad text. 

• Våldsformer dokumenteras med koderna THL – väkivallan muoto (Våldsformer). 

o Man dokumenterar också om den studerande har bevittnat eller själv utsatts för 
våld i nära relationer inom familjen (ingen information, mellan syskon, mellan 
föräldrar, riktat mot barn (när den studerande själv var barn), i det egna parför-
hållandet, har inte utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer). 

o Särskilda anmärkningar om det våld i nära relationer som den studerande upp-
gett dokumenteras som fritt formulerad text. 

• Information om huruvida den studerande har en nära vän eller anhörig att prata med 
om viktiga frågor dokumenteras i patientdatasystemet. 

• Information om huruvida den studerande har kontakt med en kurator eller en social-
arbetare dokumenteras i systemet. 

  

https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2843&versionKey=3163
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2783&versionKey=3103
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2123&versionKey=2383
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=3044&versionKey=3404
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4 Information om studierna 

4.1 Studiefärdigheter 

Till studiefärdigheter räknas enligt modellen för studieförmåga den studerandes studier, 
lärande och yrkesval. Följande dokumenteras som fritt formulerad text i patientdatasyste-
met: 

• den studerandes egen bedömning av hur studierna framskrider 
• om det finns något särskilt att beakta i lärandet och studieframstegen 
• information om eventuella inlärnings- och koncentrationssvårigheter 
• den studerandes frånvaro från läroanstalten 

4.2 Stödåtgärder för studier 

• I uppgifterna om studierna dokumenteras uppgifter om stödåtgärder som erbjuds den 
studerande 

o och om det har fattats ett beslut om specialundervisning eller en elevhälsoplan 
för den studerande. 

4.3 Studiemiljö och arbetspraktik 

• I avsnittet Studie- och arbetshistoria dokumenteras uppgifter om den studerandes 
studiehistoria. Tidigare studier dokumenteras som fritt formulerad text i patientdatasy-
stemet. Likaså dokumenteras tidigare anställningar och beskrivningar av arbe-
tet/arbetena som fritt formulerad text i den studerandes arbetshistoria. 

• I avsnittet Arbetsförhållanden under lärande i arbetslivet eller arbetspraktik doku-
menteras som fritt formulerad text information om arbetsförhållanden som påverkar 
hälsan under arbetspraktik eller lärande i arbetslivet. 

• I avsnittet Arbetsförhållanden i arbete som inte hör till studierna dokumenteras som 
fritt formulerad text information om arbetsförhållanden som påverkar hälsan i annat ar-
bete (än studierelaterat). 

• I avsnittet Beskrivning av arbetsrelaterad risk eller fara beskrivs farans natur, omfatt-
ning och varaktighet som fritt formulerad text i informationssystemet. En beskrivning av 
hur den arbetsrelaterade faran beaktas i den studerandes hälsotillstånd dokumente-
ras som fritt formulerad text. 

• Risken för olycksfall under lärande i arbetslivet och arbetspraktik dokumenteras i in-
formationssystemet 
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5 Fortsatt plan 

Den fortsatta planen är en fritt formulerad plan som dokumenteras för nästa besök. Utöver 
den fritt formulerade planen utnyttjas hälso- och vårdplanen i enlighet med de nationella 
anvisningarna. I hälso- och vårdplanen dokumenteras uppgifter om den fortsatta vården med 
PTHAVO - Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus (SPAT-klassifikation för fort-
satt vård) (tabell 5.1). Det är bra att lägga fram den fritt formulerade planen vid varje besök. 

Tabell 5.1 Koder för fortsatt vård 

Planering av vård och ordnande av fortsatt vård med SPAT-klassifikation 

SPAT 1398 Hänvisning till elevhälsans kurator- och psykologtjänster 

SPAT 1334–1347 Övriga uppgifter om fortsatt vård 

https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=310&versionKey=387
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=310&versionKey=387


THL Handbok om dokumentation Studerandehälsovård 02/2021 15 

Källförteckning 

Adsume. Verktyg för kartläggning av ungas alkohol- och drogvanor. Institutet för hälsa och 
välfärd.  

AUDIT. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL/Testi - AUDIT - Alkoholin ongelmakäytön tunnis-
taminen 10 kysymyksellä. https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-
view-page.xhtml?classificationKey=2783&versionKey=3103  

AUDIT-C. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL/Testi - AUDIT-C - Alkoholin ongelmakäytön 
tunnistaminen 3 kysymyksellä. 
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=2843&versionKey=3163  

Audiometriseula. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja. 
https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/terveystarkastusten-
menetelmat/kuulo/audiometritutkimus (endast på finska) 

Ehkäisy. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL-Ehkäisymenetelmät. 
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=2983&versionKey=3343  

Erityisruokavalio. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL-Erityisruokavalio. 
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=2984&versionKey=3344 

Hampaiden harjaus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. STH - STH35 Harjauskertojen määrä. 
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=1068&versionKey=1208 

Henkilön oma arvio terveydentilastaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL- Henkilön oma 
arvio. https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=1244&versionKey=1444  

HILMO. Vårdanmälningssystemet. Institutet för hälsa och välfärd. 

Jatkohoito-luokitus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. PTHAVO - Perusterveydenhuollon avo-
hoidon toimintoluokitus (SPAT). 
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=310&versionKey=387  

Masennuskysely BDI-21. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL/Testi - Beckin masennuskysely 
(BDI-21). https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=2265&versionKey=2525  

MOVE! test. https://www.oph.fi/sv/move Utbildningsstyrelse. 

Nikotiiniriippuvuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. AR/YDIN - Nikotiiniriippuvuustesti. 
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=247&versionKey=322  

Nuorten masennuskysely. R-BDI13. https://nuortenlinkki.fi/testialue/testit/mieliala (endast 
på finska) 

Näkökentän tulos. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL - Mittaus- tai tutkimustuloksen poik-
keavuus. https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=1665&versionKey=1885 

https://thl.fi/sv/web/barn-unga-och-familjer/stodmaterial/blanketter/blanketter-for-skol-och-studerandehalsovarden#Adsume,%20verktyg%20f%C3%B6r%20kartl%C3%A4ggning%20av%20ungas%20alkohol-%20och%20drogvanor
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2783&versionKey=3103
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2783&versionKey=3103
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2843&versionKey=3163
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2843&versionKey=3163
https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/terveystarkastusten-menetelmat/kuulo/audiometritutkimus
https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/terveystarkastusten-menetelmat/kuulo/audiometritutkimus
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2983&versionKey=3343
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2983&versionKey=3343
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2984&versionKey=3344
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2984&versionKey=3344
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1068&versionKey=1208
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1068&versionKey=1208
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1244&versionKey=1444
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1244&versionKey=1444
https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik-och-data/anvisningar-for-inlamning-av-uppgifter/vardanmalningssystemet-hilmo-/datainsamling
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=310&versionKey=387
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=310&versionKey=387
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2265&versionKey=2525
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2265&versionKey=2525
https://www.oph.fi/sv/move
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=247&versionKey=322
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=247&versionKey=322
https://nuortenlinkki.fi/testialue/testit/mieliala
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1665&versionKey=1885
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1665&versionKey=1885
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Näöntarkkuuden mittausmenetelmä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL - Näöntarkkuus-
mittauksen menetelmähttps://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-
view-page.xhtml?classificationKey=2985&versionKey=3345  

Näöntarkkuuden tulos. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hoitotyö - Tulosluokitus (SHTuL). 
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=219&versionKey=294  

Päihdeluokitus Pompidou.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Pompidou - Päihdeluokitus. 
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=2123&versionKey=2383  

Nationell Utbildningsklassificering 2016. Statistikcentralen 
https://www.stat.fi/sv/luokitukset/koulutus/koulutus_1_20160101/  

Opiskelukykymalli. Kunttu K. Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. toim. Opiskeluterveys, 
erityisesti luvut: Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä ja Opiskelukyvyn ja opiskeluyhteisön 
hyvinvoinnin edistäminen Kustannus Oy Duodecim. https://www.oppiportti.fi/op/opk04601 
(endast på finska) 

Opiskeluterveydenhuollon tietosisältö,.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL- Tietosisältö - 
Opiskeluterveydenhuolto. https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-
view-page.xhtml?classificationKey=2987&versionKey=3347  

Studerandehälsovård. Institutet för hälsa och välfärd. https://thl.fi/sv/web/barn-unga-och-
familjer/basservice/elevvard/studerandehalsovard  

Opiskeluterveydenhuollon kirjaaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/opiskeluterveydenhuolto/kirjaaminen (endast på 
finska) 

Opiskeluterveydenhuollon käyntityypilt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n toimenpide-
luokitus. https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=57&versionKey=119  

Syömishäiriötesti SCOFF. 
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/SCOFF.aspx (endast på finska) 

Taina Jokinen Heikki Virkkunen (red.). Handbok för strukturerad dokumentation av patient-
uppgifter, del 1, version 2018 (pdf 2617 kt) Institutet föt hälsä och välfärd (THL) 

Tiina Tuovila, Noora Seilo, Kristina Kunttu. Guide för studerandehälsovården 2020. Social- 
och hälsovårdsministeriets publikationer 2020:17. Social- och hälsostyrelse 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162328  

Tupakointistatus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. AR/YDIN - Tupakointistatus. 
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=220&versionKey=295  

Tupakkatuote. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL - Tupakkat-
uote.https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=2986&versionKey=3346  

Väkivallan eri muodot. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL-Väkivalta. 
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=3044&versionKey=3404 
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https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=3044&versionKey=3404
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=3044&versionKey=3404
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