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Till läsaren 

Handboken om dokumentation inom mun och tandvården 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. 

Handboken för strukturerad dokumentation inom mun- och tandvården publicerades första 

gången 2016. Handboken har nu uppdaterats så att den motsvarar de preciserade funktion-

ella definitionerna inom munhälsovården. 
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1 Inledning 

Mun- och tandvården är en del av hälso- och sjukvårdssystemet i Finland och regleras av 

samma lagstiftning som hälso- och sjukvården överlag. Dokumentationen inom mun- och 

tandvården regleras likaså av samma normer och anvisningar som övrig dokumentation 

inom hälso- och sjukvården (bland annat förordningen om journalhandlingar, patientlagen, 

SHM:s handbok). Vid dokumentationen iakttas de allmänna principerna i den första delen av 

Handbok för strukturerad dokumentation inom hälso- och sjukvården.  

Mun- och tandhälsovårdens handlingar består av fritt strukturerad text med rubriker av samt 

nationellt definierad centrala strukturella uppgifter om mun- och tandvården, bland annat 

uppgifter om nuläget för tänderna och munnen (statusuppgifter), undersökningar, index och 

mätningar som hänför sig till uppgifter om nuläget samt uppgifter och åtgärdsuppgifter om 

egenvård och förhandsuppgifter. 

Bra att veta om mun- och tandvården 

Till följd av verksamhetens karaktär inom mun- och tandvården är en stor del av det in-

nehåll som ska dokumenteras strukturerat: 

 Åtgärder (THL – Klassifikation av åtgärder i mun och käkar) 

 Statusanteckningar (tändernas nuvarande tillstånd) 

 Diagnoser och besöksorsaker (ICD 10, ICPC2) 

Användningen av klassifikationer är etablerad, men delvis oenhetlig. Åtgärdsklassifikat-

ionens stora betydelse vid dokumentationen syns på så sätt att de åtgärder som vidtas 

beskrivs mycket detaljerat med hjälp av åtgärdskoder. Det kan vara svårt för dokumen-

teraren att godkänna en situation där det inte finns någon kod för något man gör. Jour-

nalanteckningarna ska också även i sådana situationer vara tillräckligt noggranna.  

Gemensam användning av patientuppgifter förutsätter att nya verksamhetsmodeller tas 

i bruk även inom mun- och tandvården. Nytt är i synnerhet att den fortlöpande journa-

len ska struktureras med hjälp av vyer och nationellt enhetliga rubriker.  

 

Källorna för denna dokumentationshandbok och en mängd länkar som kan vara till nytta vid 

strukturerad dokumentation finns samlade i slutet av detta dokument. 
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2 Allmänna dokumentationsprinciper 

 2.1 Strukturerade data inom mun- och tandvården 

Patientjournalhandlingarna för mun- och tandvården är en del av patientjournalhandlingar-

na som lagras i Patientdataarkivet. Deras struktur och principer följer i regel patientjourna-

lens allmänna struktur och principer. När strukturerade uppgifter utnyttjas i patientjournalen 

– och används i vården – visas alltid den senaste, aktuella informationen om varje strukture-

rad uppgift. Tidigare uppgifter sparas i Patientdataarkivet som sparade uppgifter som vid 

behov kan sökas för granskning. 

Inom mun- och tandvården behövs både strukturerade uppgifter som är centrala för vården 

och gemensamma för alla specialiteter och som sammanställts av Informationshanterings-

tjänsten och specialitetsspecifika strukturerade uppgifter för mun- och tand som samman-

ställts ur handlingar i patientdatasystemet. Alla uppgifter i Patientdataarkivet är tillgängliga 

inom mun- och tandvården inom de gränser som överlåtelsehanteringens funktioner tillåter. 

Likaså kan mun- och tandvårdsuppgifter användas av andra enheter inom hälso- och sjuk-

vården med beaktande av patientens förbud. 

Syftet med de centrala strukturerade uppgifterna är att trygga kontinuiteten i vården genom 

att ge den väsentliga informationen en komprimerad och lättläst form med hjälp av klassifi-

kationer, nomenklaturer, terminologier och ordlistor. Centrala strukturerade uppgifter är 

diagnos / besöksorsak (ICD-10 och ICPC-2), åtgärder (THL – Klassifikation av åtgärder i mun 

och käkar), begäran och utlåtanden om bildundersökning (Radiologisk undersöknings- och 

åtgärdsklassifikation), begäran och svar på laboratorieundersökningar (Nomenklatur för 

laboratorieundersökningar), läkemedelsterapi, riskuppgifter samt vaccinationer. Av dessa 

har läkemedelsterapi och riskuppgifter egna vyer.  

Utöver de centrala strukturerade uppgifterna har man på nationell nivå specificerat speciali-

tets- och tjänstespecifika strukturerade data. Dessa specifikationer innehåller centrala upp-

gifter inom en viss specialitet eller en viss verksamhet. Genom mun- och tandvårdens struk-

turerade data förmedlas detaljerade information om munnens och tändernas tillstånd till 

andra enheter och yrkesutbildade personer inom mun- och tandvården. För dokumentation 

av strukturerade data inom mun- tandvården finns ett särskilt dokumentationsunderlag, via 

vilket det dokumenterade innehållet visas under de riksomfattande rubrikerna, dvs. uppgif-

terna dokumenteras bara en gång. Under rubriken kan också finnas en länk till det strukture-

rade innehållet, såsom nedan i Figur 2.1. 
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Figur 2.1 Uppgifter i textform och strukturerade data i vyn MUN  

 

I vyn MUN i patientjournalen registreras uppgifter i textform och strukturerade data med 

hjälp av rubriker. Om man så vill kan man precisera de riksomfattande rubrikerna med mera 

detaljerade tilläggsrubriker. I journalvyn visas endast sådana strukturerade data som är vä-

sentliga för vården, t.ex. i fråga om diagnosen visas kod och namn. 

En central del av det informationsinnehåll som ska dokumenteras i samband med undersök-

ning av mun och tänder uppkommer via statusuppgifterna (tändernas nuvarande skick). 

Statusuppgifterna kan anses ha åtminstone följande funktioner: 

 dokumentation av fynd och observationer 

 bedömning av hur skador orsakade av karies, sjukdomar i stödjevävnaderna och 

andra sjukdomstillstånd framskrider (eller läker)  

 rättsodontologiska orsaker 

Statusuppgifter kan dokumenteras av alla yrkesutbildade personer inom mun- och tandvår-

den antingen i samband med undersökning (tandläkare) eller hälsokontroll (munhygienist 

och tandskötare). Dokumentation av fynd och observationer är inte en diagnos och innehål-

ler inget vårdbeslut, utan tandläkaren beslutar särskilt om dessa. Det finns ingen enhetlig 

modell för hur statusuppgifter visas i patientdatasystemen, och informationssystemen an-

vänder egna symboler för att beskriva munnens och tändernas tillstånd. 



THL Handbok om dokumentation Mun- och tandvården 03/2021 9 

2.2 Genomförande och utnyttjande av strukturerad doku-
mentation i patientdatasystemen 

Patientdataarkivets informationsinnehåll och inverkan av mun- och tandvårdens åtgärds-

dokumentation på status har specificerats i detalj. Implementationen på användargräns-

snittsnivå (det sätt på vilket en sak har genomförts i patientdatasystemet) har inte specifice-

rats på motsvarande sätt. Som mål har ändå angetts att implementationen ska stöda doku-

mentationsprocessen. Detta kan betyda t.ex. att en uppgift överförs automatiskt från vyn för 

strukturerad dokumentation till en del av texten i den fortlöpande journalen under rätt ru-

brik, och att systemet erbjuder valmöjligheter i rätt tid med avseende på dokumentationen. 

Det är också önskvärt att systemen förses med slutledningsegenskaper genom att utnyttja 

information som redan finns i systemet, varvid överlappande dokumentation undviks. Exem-

pelvis vårdprocessens fas är ett slutledningsinnehåll.  

Strukturerade data kan också utnyttjas för att förbättra patientsäkerheten. Exempelvis läke-

medlets ATC-kod ska dokumenteras bland riskuppgifterna i samband med läkemedelsreakt-

ioner och läkemedelsallergier. Systemet borde automatiskt slå larm, om man håller på att 

skriva ut ett läkemedel åt patienten som han eller hon reagerat på. 

Likaså är målet att den statistikinformation (Hilmo, AvoHILMO) som ska dokumenteras utö-

ver journalinformationen ska vara så automatiserad som möjligt utan att det behövs separat 

dokumentation, som ofta är beroende av minnet.  

2.3 Vyer som används inom mun- och tandvården 

Med vy avses en informationshelhet eller ett sammanhang inom hälso- och sjukvården med 

vars hjälp de uppgifter som hör till en innehålls- eller vårdhelhet, t.ex. en medicinsk speciali-

tet, ett yrkesområde eller en tjänst kan kopplas till varandra. Inom mun- och tandvården 

används allmänna vyer av blankettyp som är oberoende av medicinsk specialitet (t.ex. per-

sonuppgiftsvyn, REM-vyn, VÅRDR-vyn). Tjänstespecifika vyer som används är LAB- och RTG-

vyerna. Specialitetsspecifika vyer inom mun- och tandvården är den fortlöpande journalens 

MUN-vy (Tand-, mun- och käksjukdomar) och TAND-vyn (Tändernas nuvarande skick, tänder-

nas status) för mun- och tandvårdens strukturerade data.  Dessutom finns det särskilda vyer, 

såsom vyn för anteckningar om behandling (PAADM) som används för att registrera uppgifter 

om tidsbokning och separata dokument (SÄRD) med känsliga uppgifter som en annan person 

än patienten själv har uppgett. 

I vyn för mun- tandvårdens fortlöpande journal (MUN) kan även andra än yrkesutbildade 

personer inom mun- och tandvården (t.ex. allmänläkare) göra anteckningar som de anser 

nödvändiga. Dokumentationen i denna vy visas vid behov även för andra än de yrkesutbil-

dade personer inom mun- och tandvården som har en vårdrelation till patienten. Yrkesutbil-

dade personer inom mun- och tandvården ser åter anteckningar som andra yrkesutbildade 

personer inom hälso- och sjukvården gjort i sina yrkesspecifika eller specialitetsspecifika 

vyer.  

TAND-vyn är den enda specialitetsspecifika vyn som är helt strukturerad. Den kan användas 

endast som huvudvy, och endast mun- och tandvårdens informationssystem förutsätts ha 

genomfört specifikationer i anslutning härtill. Det är inte möjligt att göra TAND-vyn till en del 

av en annan vy och det är inte möjligt att ansluta andra vyer (tilläggsvyer) till den med undan-

tag av FTAND-vyn, som är en teknisk vy som anger helhetsundersökning. 

Om uppgifter registreras i TAND-vyn utan att användaren registrerar uppgifter i MUN-vyn, 

skapar patientdatasystemet automatiskt en anteckning i MUN-vyn. I innehållsdelen visas 

endast rubriken "Nuläge (status)" och under den skärmformaten för uppgifterna i TAND-vyn. 
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Om det samtidigt görs andra registreringar i MUN-vyn skapas en länk till TAND-vyn till samma 

anteckning i samband med de övriga registreringarna i MUN-vyn (Figur 2.2). 

 

Figur 2.2 Om man gör antecknar i TAND-vyn utan att göra anteckningar i MUN-vyn, gör patientda-

tasystemet automatiskt en besöksanteckning i den fortlöpande berättelsen 

Anteckning om kontroll av total tandstatus 

När man gör en fullständig tandundersökning eller -kontroll söker systemet i Patientdataar-

kivet upp uppgifter om den föregående totala tandstatusen och alla anteckningar som gjorts i 

TAND-vyn efter den. Systemet sammanställer de senaste uppgifterna i en grafisk presentation 

som grund för den strukturerade dokumenteringen. Status för varje tand kontrolleras och 

observationerna sparas i TAND-vyn. Samtidigt dokumenteras aktuell status för alla protetiska 

konstruktioner i munnen. Patientdatasystemet producerar automatiskt index utifrån gjorda 

anteckningar. I samband med den fullständiga tandkontrollen kan man också anteckna 

andra strukturerade uppgifter i MUN-vyn. 

Anteckningarna i patientjournalen har traditionellt alltid dokumenteras i en vy. Om man har 

velat få samma information i flera vyer har samma information kopierats till andra vyer. Med 

deras hjälp kan en anteckning samtidigt fogas till flera vyer eller anteckningar som hänför sig 

till en huvudvy kan grupperas i mindre delhelheter. Dessutom har vissa tekniska lösningar 

genomförts som en tilläggsvystruktur. Vilken riksomfattande vy som helst kan fungera som 

huvud- och/eller tilläggsvy, med undantag för TAND-vyn. Exempelvis när en tandläkare do-

kumenterar information i MUN-vyn, kan tandläkaren vid behov välja ALLMED-vyn som till-

läggsvy, om mun- och tandvårdsinformationen är central med tanke på patientens allmän-

hälsa och tandläkaren vill att också den läkare som vårdar patienten ska se informationen 

direkt. Då kopieras den text som dokumenterats i MUN-vyn i identisk form till ALLMED-vyn. 

Vyn Separat dokument (SÄRD) används som tilläggsvy när man dokumenterar känsliga upp-

gifter som en annan person har berättat om sig själv eller sin livssituation och som är nöd-

vändiga och av betydelse med tanke på vården av patienten. Uppgifterna dokumenteras i 

samband med patientens servicehändelse. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvår-

den ser uppgifterna på samma sätt som övriga uppgifter, men de syns inte när patienten 

tittar på sina uppgifter via Mina Kanta-sidorna. Endast den person som lämnat uppgifterna 

har rätt att granska dem och uppgifterna identifieras med hjälp av uppgiftslämnarens social-

skyddssignum. Ett exempel på användning av SÄRD-vyn inom mun- och tandvården kan vara 

en ung person som lider av anorexi och vars mamma berättar att även hon haft anorexi i sin 

ungdom. Uppgifterna dokumenteras i den unga personens servicehändelse i SÄRD-vy, ef-

tersom uppgiften är känslig och viktig information med tanke på den unga personens vård. 

Om mamman inte upplever att saken är känslig, kan informationen också dokumenteras i 

den unga personens anamnes. 

Deltagarnas uppgifter 

Patientdatasystemet producerar automatiskt de uppgifter som identifierar antecknaren och 

patienten samt registreringstiden. Anteckningen görs i regel av en tandläkare, munhygienist 

eller tandskötare. I vissa situationer, till exempel genom en konsultationsbegäran, kan an-

teckningen också göras av en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. 
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2.4 Faser i vårdprocessen 

Faser i vårdprocessen är ankomstsituation, planering av vården, genomförande av vården, 

utvärdering av vården och odefinierad. Fasen i vårdprocessen beskriver den huvudsakliga 

fasen i vården ur patientens synvinkel. Anteckningen ska alltid innehålla uppgift om fasen i 

vårdprocessen. Vårdprocessen är ett kontinuum från planering till utvärdering och vidare vid 

behov till planering av ny vård. Alla faser i en vårdprocess kan sammanfalla under ett besök. 

Då behöver faserna inte i praktiken särskiljas i dokumentationen, utan anteckningen kan 

göras så att endast en processfas används (exempelvis genomförande av vården). Med hjälp 

av dokumentationen av fasen i vårdprocessen kan man exempelvis begränsa sökningen av 

patientuppgifter till uppgifter om ankomstsituationen.  
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3 Användning av riksomfattande ru-
briker inom mun- och tandvården  

I detta kapitel ingår anvisningar för yrkesutbildade personer inom mun- och tandvården och 

exempel på användningen av riksomfattande rubriker (se också Handbok för strukturerad 

dokumentation inom hälso- och sjukvården del 1, version 201511). Dokumentationsexemp-

len från mun- och tandvården är med kursiverad text. Rubrikerna har grupperats enligt ord-

ningsföljden för faserna i vårdprocessen. Under rubrikerna dokumenteras uppgifter som 

hänför sig till sammanhanget både som fri text och som strukturerad data. 

En anteckning ska alltid ha minst en riksomfattande rubrik. De riksomfattande rubrikerna kan 

indelas i sex grupper i enlighet med faserna i vårdprocessen. Fasen Ankomstsituation är inde-

lad i två grupper. Rubrikgrupperna är: Orsak till vård och anamnes (Ankomstsituation), Ob-

servationer och undersökningar (Ankomstsituation), Planering av vård, Genomförande av 

vård, Utvärdering av vård och Oklassificerade rubriker (Odefinierad). Dessutom passar en del 

av rubrikerna bättre som rubriker för hela anteckningen och de används i allmänhet som 

första / enda rubrik för en anteckning. Grupperingen av de riksomfattande rubrikerna är bara 

riktgivande eftersom rubrikerna inte kategoriskt hör till bara en fas utan de flesta kan använ-

das i flera faser av en vårdprocess. Det är önskvärt att patientdatasystemen styr dokumentat-

ionen i enlighet med anvisningen med hänsyn till arbetsgången. 

Patienternas möjlighet att läsa sina egna hälsouppgifter via Mina Kanta-sidor främjar egen-

vården, men ställer också krav på innehållet i den information som dokumenteras och dess 

begriplighet. Under de riksomfattande rubrikerna kan organisationer eller leverantörer av 

patientdatasystem som de så vill definiera egna tilläggsrubriker, standardtexter eller stan-

dardfraser som förtydligar texten ytterligare. Exempelvis för ortodontisk screening kan man 

under rubriken Konsultation skapa en standardfras som innehåller sådant som man kommit 

överens om lokalt. I fråga om operationsjournalen för visdomstand kan man på motsvarande 

sätt skapa en fras under rubriken Åtgärder. Möjligheten att skapa och använda fraser under-

lättar slutanvändarens arbete. För närvarande har dock inte alla system möjlighet att skapa 

fraser och funktionen är inte ett krav i de riksomfattande specifikationerna.  

3.1 Rubriker för hela anteckningen 

Distanskontakt 

Rubriken används för elektroniska (t.ex. e-post) anteckningar, anteckningar brevledes, per 

telefonkontakt och utan patientkontakt i patientjournalen. Med en tilläggsrubrik kan man 

precisera hurdan distanskontakt det är fråga om. I allmänhet är anteckningarna korta, och 

man behöver inte använda andra rubriker. Man kan ändå använda andra rubriker vid behov. 

 Dokumenteras som fri text. 

 Uppgifter om kontakter på elektronisk väg och per telefon  

 Videokonferenser, t.ex. videokonsultationer  

 Med en av organisationen definierad tilläggsrubrik kan man precisera vilken slags di-

stanskontakt det är fråga om 
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Konsultation / Remiss 

Rubriken används för interna remisser, begäran om konsultation och konsultationssvar. 

Dessutom är det bra att strukturera texten med hjälp av andra rubriker. På remissen och på 

konsultationsbegäran ska man anteckna tillräckliga uppgifter om patientens anamnes, om 

de undersökningar som gjorts och den vård som tillhandahållits, om patientens status, den 

aktuella sjukdomens gång och frågeställningen. I konsultationssvaret ska man anteckna 

uppgifter om eller ett sammandrag av de undersökningar och bedömningar som har gjorts i 

samband med konsultationen, och för frågornas del en utvärdering av patientens tillstånd 

och vård samt en plan för fortsatt vård. 

 Dokumenteras som fri text. 

 Begäran om konsultation och konsultationssvar eller plan för intern och extern kon-

sultation med olika experter 

 Med en av organisationen definierad tilläggsrubrik kan man precisera om det är 

fråga om en intern remiss, begäran om konsultation eller konsultationssvar 

”Konsulterat ortodontolog, remitteras till ortodontisk screening” 

”Konsulterad behandlande läkaren, enligt vilken det inte finns något hinder för att visdomstan-

den på vänstra sidan i underkäken avlägsnas genom operation som planerat” 

Utlåtande 

Rubriken används för utlåtanden och intyg till utomstående enheter eller för intern använd-

ning inom organisationen. Många utlåtanden dokumenteras med egna blankettstrukturer (se 

AR/YDIN – Vyer 1. Dokument som gjorts upp i ett elektroniskt patientdatasystem, t.ex. läkarut-

låtanden, kan kopplas direkt till en servicehändelse. I journaltexten kan man under rubriken 

Utlåtande vid behov skapa en länk till utlåtandet i fråga. För utlåtanden som ska skrivas som 

fri text är det rekommendabelt att med en tilläggsrubrik precisera hurdant utlåtande det är 

fråga om. Dessutom är det rekommendabelt att fritt formulerade utlåtanden struktureras 

med hjälp av andra rubriker. 

Under rubriken dokumenteras också uppgifter om separata utlåtanden som inte lagras som 

en del av patientjournalen. Anteckningar görs om anmälningar och utlåtanden till andra 

myndigheter eller till försäkringsbolag, t.ex. barnskyddsanmälningar, utlåtanden till polisen 

eller meddelande om att patientuppgifter utlämnats med stöd av 13 § 3 mom. 3 punkten i 

patientlagen. Utlåtandena eller anmälningarna i original överlämnas då till den berörda 

myndigheten, som svarar för arkiveringen av dem. 

 En uppgift om ett separat utlåtande kan dokumenteras i journaltexten i vyn för den 

fortlöpande journalen under rubriken Utlåtande. Likaså anteckningar om eller länkar 

till utlåtanden som hänför sig till polisens begäran om handräckning och andra an-

mälningar och utlåtanden till myndigheter eller försäkringsbolag, t.ex. barnskydds-

anmälningar eller meddelande om att patientuppgifter utlämnats. 

 Själva utlåtandet eller anmälan överlämnas till den berörda myndigheten som svarar 

för arkiveringen. 

                                                                        
1 Klassifikationen AR/YDIN – Vyer används i hälso- och sjukvårdens patientdatasystem för att koppla en 

uppgift som dokumenteras i patientjournalen till en viss innehålls- eller vårdhelhet, t.ex. behandlingar 

som hör till en medicinsk specialitet, ett yrkesområde eller en tjänst. Vyinformationen kan också an-

vändas när man hämtar journaluppgifter i enlighet med helheterna i fråga.  

AR/YDIN – Vyer i den nationella kodtjänsten: 

https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml  

https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml
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Mellanbedömning 

Mellanbedömningen dokumenteras när vårdansvaret för en patient överförs från avdelning-

en eller tillfälligt från en specialitet till en annan inom samma organisation. Dessutom ska 

man i långtidsvård göra en mellanbedömning med minst 3 månaders mellanrum eller alltid 

när patientens tillstånd förändras väsentligt. När vårdansvaret för en patient överförs till en 

annan organisation eller bestående från en specialitet till en annan ska man dokumentera en 

slututvärdering. I mellanbedömningen dokumenteras ett sammandrag av den väsentliga 

utveckling som skett i patientens mående och vård under vården, rehabiliteringen eller tera-

pin samt förändringen i förhållande till anamnesen eller en tidigare mellanbedömning eller 

slututvärdering. 

 Dokumenteras som fri text. 

 Mellanbedömning dokumenteras t.ex. för en patient i helhetsvård när en delvårds-

helhet (parodontologisk, kariologisk, protetisk vård) avslutas, epikris dokumenteras 

när helhetsvården avslutas. 

När man gör korta anteckningar under kortvarig vård eller sjukdom används rubriken Daglig 

anteckning (decursus). 

Slututvärdering (epikris) 

En beskrivning av förloppet av vården, rehabiliteringen eller terapin, slutresultatet, eventu-

ella avvikelser och patientens tillstånd när han eller hon lämnar vårdenheten. Detaljerade 

uppgifter eller enstaka strukturerade data dokumenteras inte i slututvärderingen utom i 

motiverade undantagsfall, i allmänhet är det tillräckligt med ett sammandrag. Strukturerade 

data som en gång dokumenterats, exempelvis en utförd åtgärd, dokumenteras inte som nya 

strukturerade data. Om man så vill kan data länkas och sammanfattas med hjälp av den ur-

sprungliga anteckningen, om patientjournalsystemet möjliggör detta. Man kan kopiera ett 

sammandrag av en medicinering som är i kraft, men den strukturerade uppdaterade uppgif-

ten om medicineringen underhålls i avsnittet om medicinering. 

 Ett sammandrag av förloppet av vården, slutresultatet och eventuella avvikelser 

 Dokumenteras som fri text, som vid behov kan förtydligas ytterligare med underru-

briker  

 Vid sammanställningen utnyttjas strukturerade data som redan dokumenterats, om 

patientdatasystemet möjliggör detta 

 Dokumenteras då patienten överförs till en annan vårdenhet, uteblir från kallelsesy-

stemet (t.ex. 17-åringar) eller på särskild begäran 

 Dokumentation rekommenderas alltid i samband med mun- och tandvårdskontrol-

len för elever på åttonde klassen  

Orsak till att söka vård En 45-årig kvinna som kommer med remiss från Kantasuu sjukhus. 

Problemet är blödande tandkött och dålig andedräkt. Insjuknat i hjärninfarkt 4.9.2014, 

fibromyalgi, subakut infektion i vänst. basala ganglierna  

Fynd Ingen karies som kräver fyllningar i tänderna. Inget som tyder på inflammationer i rot-

områdena. Tandsten och gingivit vid tandköttsgränsen och under tandköttet, som gör att 

tandköttet lätt blöder.  

Vårdplan Efter en hjärninfarkt försöker man under minst ett halvt år undvika tandåtgärder 

under tandköttet (så som avlägsnande av tandsten från fördjupade tandköttsfickor). Av 

denna orsak behandlas det blödande tandköttet och dåliga andedräkten tills vidare med 

omsorgsfull munhygien. Vid behov klorhexidinhaltigt munvatten två gånger om dagen, en kur 
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på 2-3 veckor åt gången. De fördjupade tandköttsfickorna putsas efter att patienten återhäm-

tat sig från infarkten, efter ca ½ år. 

I ankomstsituationen konstaterats AI-skelettal relation och vertikala relationerna är normala, 

K/nAI-bettrelation, traumatiskt djupbett och permanenta incisiver. Behandlingen inletts med 

kombidrag 3/10. Fast apparatur i övre bågen 5/11 och i undre bågen 10/11. Kombidraget togs 

bort 6/11. Den övre apparaturen togs bort 5/12 och den undre apparaturen 10/12, som ren-

tention fästes retentionsbågar dd13-23, 33-43 och till att börja med sattes en retentionsplatta 

som tilläggsretention, vars användning minskades stegvis och den lämnades helt bort 12/13. I 

slutsituationen K/AI-bettrelation, HYP 3mm, VYP 3mm, tandburet stabilt bett och bra tandbå-

gar. Munnen öppnas rakt och käklederna är smärtfria. Meddelar om flytt till hemlandet på 

kontrollbesöket 10/14. Anvisningar om kontroll av retentionsbågarna. Retentionsbågar får bli 

permanenta, åtminstone till över 20 års ålder. Rekommenderas att visdomständerna inte 

avlägsnas, åtminstone inte innan retentionsbågarna avlägsnas. OPG-avbildning rekommen-

deras vid ca 17-18 års ålder för bedömning av visdomständerna. Patienten får gipsmodellerna 

med sig.”  

3.2 Ankomstsituation – orsak till att söka vård och anamnes 

Orsak till att söka vård 

Under rubriken dokumenteras kort orsaken till att patienten sökte vård. Orsaken till att pati-

enten sökte vård dokumenteras som fri text enligt patientens egen berättelse. 

 Under rubriken dokumenteras orsaken till att patienten sökte vård som fri text i den 

form som patienten själv berättar. 

”Molande värk på högra sidan i underkäken” 

Anamnes 

Under rubriken dokumenteras uppgifter om patientens hälsa som patienten, hans eller hen-

nes anhöriga eller följeslagare har gett eller som sammanställts från tidigare patientjourna-

ler. Det viktigaste i anamnesen är uppgifter om den nuvarande sjukdomen eller det huvud-

sakliga problemet, såsom sjukdomens början och förlopp, patientens subjektiva symtom, 

eventuella tidigare stadier av sjukdomen och tidigare vård. I anamnesen dokumenteras också 

uppgifter om andra sjukdomar och om sjukdomar som förekommit i släkten eller resultat av 

undersökningar samt om andra sjukdomar som med tanke på problemet bör beaktas eller 

om läkemedelsterapier, liksom uppgifter om levnadsmiljön och livssituationen som eventu-

ellt påverkar sjukdomen eller vården.  

 Dokumenteras som fri text. 

  Kort sammanfattning av orsaken till vården, patientens problem (inkl. patientens 

subjektiva symtom) och allmänna situation.  

 Uppgifter från patienten, patientens anhöriga, patientens företrädare eller någon 

annan uppgiftskälla – det är bra att nämna uppgiftskällan 

 Närmare uppgifter (t.ex. diagnoser och åtgärder) fås via egen rubrik eller vy.  

”50-årig man, blodtrycksmedicinering, inga andra mediciner eller diagnostiserade sjukdomar 

eller allergier. För ungefär en vecka sedan började kindtanden på högra sidan i nedre käken 



THL Handbok om dokumentation Mun- och tandvården 03/2021 16 

ömma när han åt. Nu kontinuerlig, molande smärta i tanden och det går inte att tugga med 

den. Patienten berättar att tanden har rotfyllts på X hälsocentral för ungefär tre år sedan ” 

Faktorer som påverkar hälsan 

Uppgifter som beskriver levnadsvanor och livssituationer förknippade med personens hälsa 

och sjukdom, såsom tobaksrökning och drogmissbruk. Bland faktorerna som påverkar hälsan 

dokumenteras den konstaterade situationen, inte hur man avser att rätta till problemet. 

Handledning i anslutning till främjande av hälsan dokumenteras av sjukskötare i enlighet 

med klassifikationerna av vårdarbete samt av terapeuter i enlighet med deras nomenklaturer 

i egna vyer. 

 Dokumenteras som fri text, med undantag av antalet borstningar som ska dokumen-

teras strukturerat. 

  Levnadsvanor och livssituationer förknippade med personens sjukdom och hälsa 

(t.ex. alkohol, tobak, graviditet).  

 Bland faktorerna som påverkar hälsan dokumenteras den konstaterade situationen 

– inte hur man avser rätta till situationen (t.ex. anvisningar/upplysning kommer un-

der rubriken Prevention) 

”Patienten uppger att han borstar tänderna två gånger om dagen, röker sporadiskt (cigarriller) 

särskilt i stressituationer, kolhydrathaltiga mellanmål ofta, oregelbundna måltider. Småföreta-

gare (se anamnes)”  

Riskuppgifter 

Under rubriken dokumenteras uppgifter till exempel om tidigare sjukdom, åkomma eller 

annan faktor, som ifall de inte uppmärksammas kan orsaka en risk för patientens eller perso-

nalens hälsa eller säkerhet. Riskuppgifterna används för att göra de personer som vårdar en 

patient uppmärksamma på att vården eventuellt måste genomföras på ett sätt som avviker 

från det normala. Via Mina Kanta-sidorna ser patienten alla riskuppgifter som registreras 

inom hälso- och sjukvården (kritiska uppgifter och uppgifter som ska beaktas i vården). Ett 

undantag är de beteenderelaterade risker som inte visas på Mina Kanta-sidorna. Till exempel 

en anteckning om att patienten är aggressiv som en yrkesutbildad person dokumenterat 

bland faktorer som ska beaktas i vården visas inte för patienten via Mina Kanta-sidor. 

 Åtminstone riskens namn eller beskrivning av risken samt graden av risk dokument-

eras 

 Riskuppgifter dokumenteras strukturerade i vyn Riskuppgifter 

 Organisationsspecifika anvisningar om anteckning/avförande av riskuppgifter 

Kritiska risker 

 Hotande allergiska eller läkemedelsorsakade reaktioner, avvikande blodgruppsanti-

kroppar, implanterade pacemaker och defibrillatorer osv. 

Risker som ska beaktas i vården 

 Lindrigare allergier, graviditet, risksjukdomar, specialbehov, bristande vaccinations-

skydd 

 observationer om beteendet, bl.a. patientens våldsamhet i vårdsituationen 
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3.3 Ankomstsituation – observationer och undersökningar  

Nuvarande tillstånd (status) 

Uppgifterna om nuläget i tänder och mun beskriver tillståndet och/eller sjukdomarna i pati-

entens tänder och mun. I den antecknas fynd eller andra undersökningar som konstaterats i 

en klinisk undersökning som utförts av en yrkesutbildad person inom hälso - och sjukvården. 

Kliniska undersökningar är till exempel undersökning av slemhinnor, palpation av tuggmusk-

ler, karieskontroll och mätning av tandköttsfickor 

Uppgifterna om nuvarande tand- och muntillstånd består av fri patientjournaltext och struk-

turerade statusuppgifter som produceras och visas på en separat statusskärm. Statusskär-

men är ett gränssnitt där alla patientens tänder har antecknats i statusen och där man an-

tecknar observationer och fynd av varje tand enligt tand eller yta. 

Uppgifterna om nuläget eller statusen i munnen har delats in i fyra delområden: Tändernas 

nuvarande status, protetiska konstruktioner större än en tand, bettstatus samt observationer 

av mjuk- och hårdvävnader. Var och en av dessa bildar en egen strukturerad uppgiftshelhet 

Uppgifterna om tanduppsättningens status dokumenteras i mun- och tandvårdens patient-

datasystem med hjälp av ett separat grafiskt användargränssnitt, en statusskärm dvs. tand-

karta (uppgifterna i TAND-vyn) (figurerna 3.1 och 3.2) 

Kontrollstatus för tänderna skapas för första gången då patienten kommer till den första 

undersökningen av munnen. Tänderna markeras antingen som mjölktänder, permanenta 

tänder, övertaliga tänder, tänder som saknas, retinerade tänder eller implantattänder och 

observationer eller fynd antecknas. 

När nästa kontroll görs för patienten inleds en ny statusanteckning. Patientdatasystemet 

hämtar den gamla statusen för varje tand som ska granskas som grund för en ny statusan-

teckning, i vilken nödvändiga ändringar kan göras. Om det inte finns någon tidigare status-

markering för en enskild tand görs en ny anteckning på ett tomt underlag. Om situationen är 

oförändrad kan den gamla statusuppgiften som sådan godkännas som ny statusuppgift. Om 

det blir ändringar registreras de ändrade uppgifterna ovanpå den gamla och de ändrade 

uppgifterna sparas. ). För de tänder för vilka ny information inte registreras förblir den tidi-

gare uppgiften som antecknats i Patientdataarkivet fortfarande gällande, aktuell, för känne-

dom. På så sätt hålls statusen kontinuerligt uppdaterad. För varje tand finns information om 

vid vilken enhet och när uppgifterna för tanden senast har uppdaterats. 

Protesanteckning och statusmarkering 

Vid den fullständiga tandundersökningen sparas också den aktuella situationen för proteser-

na. Om inga ändringar sker i protesuppgifterna kopieras de gamla protesanteckningarna 

automatiskt till statusen. När en protes orsakar förändringar i tandstatusen uppdateras 

denna automatiskt om systemet kan dra slutsatser om ändringarna utifrån protesregistre-

ringsuppgifterna. I övriga fall ska dokumenteraren själv också uppdatera den tandspecifika 

statusen.  

När protetiska konstruktioner som gäller fler än en tand avlägsnas uppdateras den protetiska 

konstruktionens datainnehåll med uppgiften Protesen har tagits bort. Konstruktioner som 

eventuellt installeras i stället för den avlägsnade protesen dokumenteras som en ny motsva-

rande konstruktion. Om ingen ny konstruktion installeras i stället för den avlägsnade prote-

sen, ska systemet eller användaren vid behov uppdatera statusen för de tänder där protesen 

var installerad. Detta gäller alla proteser, det finns ingen separat kod för avlägsnande av pro-

tes i åtgärdsklassificeringen för munhälsovården. 
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Protesanteckningarnas inverkan på den tandspecifika statusen 

När patienten får en helprotes har i allmänhet alla tänder avlägsnats före det. När man do-

kumenterar en helproteskod tar patientdatasystemet automatiskt bort uppgifterna om alla 

tänder i den aktuella käken. Om tänderna avsiktligt lämnas under protesen (täckprotes) ska 

dokumenteraren anteckna dem manuellt i statusen. Även om protesen undantagsvis görs 

innan alla tandrötter som ska avlägsnas har avlägsnats, är det på dokumenterarens ansvar 

att anteckna sådana tänder i statusen 

De statusuppgifter som antecknats i den strukturerade delen av patientdatasystemet (mun- 

och tanduppsättningens status) visas här. 

 

Figur 3.1 I den grafiska statusbilden för tänderna kan statusuppgifterna visas åskådligt. Till väns-

ter visas ytliga hårdvävnadsförändringar i tanduppsättningen, till höger tandköttsförändringar. 

På bilden visas ett exempel på hur tandkartan genomförs. Tietoevry Oyj har gett tillstånd till an-

vändningen av bilden i den här publikationen. 

 

Figur 3.2 I den grafiska statusskärmen för tanduppsättningen visar sidobilden tandspecifika för-

ändringar i tanduppsättningen. På bilden visas ett exempel på hur tandkartan genomförs. Tietoe-

vry Oyj har gett tillstånd till användningen av bilden i den här publikationen. 

3.4 Munhälsovårdens index  

Munhälsovårdsindex och -mätningarna utgör en strukturerad helhet. Patientdatasystemet 

producerar automatiskt index utifrån gjorda anteckningar. För varje index och mätning visas 

alltid det senaste värdet. Patientdatasystemet för mun- och tandvården sparar det munhäl-

sovårdsindex som beskrivs nedan i Patientdataarkivet: 

 Angle-klasser (sexor, hörntänder, allmän) 

  DMF/dmf (Decayed Missing Filled) 
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o  Räknar ihop antalet tänder med karies eller som har lappats eller avlägs-

nats på grund av karies 

o Eftersom DMF i princip är ett kariesindex innehåller M-komponenten endast 

tänder som avlägsnats på grund av karies. Orsaken till avlägsnandet anges 

med STH2A-klassifikationen, vars värde 714 (tand som avlägsnats på grund 

av karies) ingår i M-komponenten. Om orsaken till avlägsnandet inte är 

känd, ingår i praktiken alla orsaker till avlägsnandet i M-komponenten. 

o  Meddelas separat om permanenta tänder (DMF) och mjölktänder (dmf). 

dmf används för 0–5-åringar och DMF för sexåringar och äldre. Information 

som sammanställts av båda indexen produceras i bytesskedet, och då räk-

nas uppgiften för både permanenta tänder och mjölktänder. Till exempel 

antalet tänder med hål (d+D) för en tioåring som patientdatasystemet visar 

åt användaren. 

o  Patientdatasystemet beräknar och sparar resultatet utifrån den tandspeci-

fika statusen i samband med den fullständiga undersökningen av tandupp-

sättningen. Patientdatasystemet räknar ut resultatet endast för 32 tänder, 

övertaliga tänder räknas inte med. Resultatet beräknas för 5 ytor, för incisiv-

tänder och hörntänder för 4 ytor (eftersom det inte finns yta 1 (ocklusalytan) 

på dessa tänder). Om tänderna inte annars har karies men rotbehandling ut-

förs räknar patientdatasystemet med en yta (och fler ytor om de har karies). 

Som ytor på en tand som saknas räknas 4 ytor för incisivtänder eller hörn-

tänder, 5 ytor för andra tänder. Samma tand räknas endast en gång och 

dess ytor räknas endast en gång, även om den innehåller många fynd. Grän-

sen för karies är dentinkaries, emaljkaries räknas inte in i indexet. 

  DMFS/dmfs (Decayed Missing Filled Surfaces) 

o  Anger antalet tandytor med karies eller som har lappats eller avlägsnats. 

Om tanden har avlägsnats, beräknas ytorna vara 5, utom för incisiver och 

hörntänder 4. 

o  Meddelas separat om permanenta tänder (DMFS) och mjölktänder (dmfs). 

o  Patientdatasystemet beräknar och sparar resultatet utifrån den tandspeci-

fika statusen i samband med den fullständiga undersökningen av tandupp-

sättningen. 

  CPI (Community Periodontal Index)  

o CPI beskriver status hos patientens tandkött. Mätningen utförs med mätare 

av tandköttsfickor. Det sämsta resultatet för varje sextant antecknas enligt 

följande: 0 = friskt tandkött, 1 = tandköttsinflammation, 2 = tandsten, 3 = 

fördjupad tandköttsficka, 4 = 6 mm eller djupare tandköttsficka och X om 

det i sextanten inte finns tillräckligt med tänder för genomförande av mät-

ningen. 

o  Dokumenteraren antecknar för varje sextant resultatet X, 0, 1, 2, 3 eller 4. 

Uppgiften sparas separat för varje sextant. 

  GI (Gingival index)  

o Beskriver tandköttens status på en relativ skala där 0 = friskt tandkött och 3 

= mycket inflammerat tandkött (anmärkningsvärt rött, hypertrofisk och 

blöder spontant). 

o  Dokumenteraren antecknar för varje sextant resultatet 0, 1, 2, eller 3. För 

varje sextant ska ett värde anges (om det inte finns tänder i sextanten är 

värdet = 0). 
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o Patientdatasystemet räknar ut medeltalet av de värden som registrerats 

som GI-värde. Alternativt kan dokumenteraren själv beräkna resultatet och 

anteckna resultatet som GI-värde. 

  PI (Plaque Index) (Sillness och Löe) 

o  Beskriver mängden plack i tanduppsättningen på en relativ skala 0–3 (0 = 

inte alls, 3 = mycket) 

o  Dokumenteraren antecknar för varje sextant resultatet 0, 1, 2, eller 3. För 

varje sextant ska ett värde anges (om det inte finns tänder i sextanten är 

värdet = 0). 

o  Patientdatasystemet räknar ut medeltalet av de värden som registrerats 

som PI-värde. Alternativt kan dokumenteraren själv beräkna resultatet och 

anteckna resultatet som PI-värde. 

  BOP (Bleeding on Probing) 

o Ett procenttal som beskriver hur stor andel av tandköttsfickorna som blöder 

när tandköttsfickorna undersöks med tandköttsfickmätare. 

o  Patientdatasystemet bildar procenttalet automatiskt utifrån de tandspeci-

fika anteckningarna, men användaren kan redigera talet. 

  Kariesindex ICDAS (International Caries Detection and Assessment System) (Figur 

3.3) 

o  Beskriver kariesskadans djup på basis av den visuella undersökningen. Be-

skrivningen sker tandspecifikt på skalan 0 = frisk, 1 = Skadan syns 5 s efter 

torkningen, 2 = Synlig emaljskada, 3 = Emaljen är trasig, 4 = Skadan syns un-

der emaljen , 5 = Kavitation, 6 = Omfattande kavitation (över hälften av ytan) 

Dokumenteraren anger värdena eller så antar systemet uppgifterna på basis av vär-

dena och dokumenteraren godkänner de uppskattade uppgifterna. Nedan visas mo-

dellen för ICDAS-klasserna och tabellen innehåller motsvarigheter mellan ICDAS-

skalan och STH4-klassificeringen. 
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Figur 3.3 ICDAS-klass som beskriver djupet av kariesskadan 

3.5 Munhälsovårdens mätningar 

Inom mun- och tandvården görs salivmätningar som patientnära mätningar, där dokumente-

raren själv antecknar resultatet i patientjournalen. Dokumenteraren kan ange typen av prov 

samt de undersökningsresultat som undersökts i provet. Resultaten ska dokumenteras i da-

tainnehållet som fysiologiska värden eller enligt den interna klassificering som beskrivs i 

datainnehållet. Dessutom kan ytterligare information i textform antecknas för varje prov. 

Funktionsförmåga 

Under rubriken dokumenteras uppgifter om en persons förmåga och förutsättningar att klara 

av de fysiska, psykiska, sociala och kognitiva krav som de dagliga funktionerna ställer samt 

utvecklingen eller förändringarna i samband med dem. Uppgifterna dokumenteras tills vi-
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dare i textform. Uppgifterna som ska dokumenteras under rubriken Funktionsförmåga kan 

också basera sig på information som tagits fram med olika slags mätare av funktionsför-

mågan. Åtgärder som är förknippade med upprätthållande eller förbättrande av funktions-

förmågan dokumenteras under rubriken rehabilitering. Det rekommenderas att man vid 

dokumentationen av uppgifterna använder en referensram enligt den Internationella klassifi-

kationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). 2 

 Som fri text dokumenteras försämrad funktionsförmåga hos bettorganet samt inver-

kan av annan försämrad funktionsförmåga på utförandet av tandvårdsåtgärder eller 

patientens förmåga till egenvård.  

”Patienten saknar tänder, helprotesen har inte använts på flera år och det är inte möjligt att 

tillverka nya proteser på grund av allmäntillståndet. Mosad och flytande föda.” 

Datainnehållet i den nationella kodservern Verksamhetsförmåga (anteckning och bedöm-

ning). Tidtabellen för när detta genomförs i informationssystemen är öppen. 

Undersökningar 

Anteckningar om begäran om och svar på laboratorie- (omfattar alla laboratoriespecialiteter, 

även klinisk fysiologi och klinisk neurofysiologi) och bildundersökningar, om remisser och 

utlåtanden dokumenteras strukturerat i LAB- eller RTG-vyn. I den fortlöpande patientjourna-

len dokumenteras under rubriken de observationer och fynd som gjorts vid laboratorie- och 

bildundersökningar och som särskilt ska beaktas i vården. 

Begäran om och svar på laboratorie- och bildundersökningar, remisser och utlåtanden do-

kumenteras i LAB- eller RTG-vyn 

 Uppgiften dokumenteras strukturerat enligt nomenklaturen för radiologiska under-

sökningar (bildundersökningar) och Kommunförbundets nomenklatur (laboratorie-

undersökningar).  

I den fortlöpande patientjournalen dokumenteras under rubriken de observationer och fynd 

som gjorts vid laboratorie- och bildundersökningar och som särskilt ska beaktas i mun- och 

tandvården, exempelvis ”Patientens P-TT-INR 4,5”. 

 Inom mun- och tandvården visas observationer som hänför sig till en undersökning 

(statusuppgifter) under rubriken Nuvarande tillstånd 

 I specifikationsutkastet som gäller tandreglering finns röntgenanalys som hänför sig 

till tandreglering. Innan den finns tillgängliga dokumenteras resultatet av kefalomet-

risk analys som fri text under rubriken Undersökningar. 

  

                                                                        
2 Specifikation av informationsinnehållet bereds under ledning av expertgruppen för informationsstruk-

turer för klassifikationer och mätare för funktionsförmågan. Publikation: ICF : Toimintakyvyn, toiminta-

rajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Publikationens permanenta adress: 

https://www.julkari.fi/handle/10024/77744  

https://www.julkari.fi/handle/10024/77744
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Fysiologiska mätningar  

Under rubriken dokumenteras fysiologiska storheter, såsom längd, vikt och blodtryck, som 

har samband med en persons hälsotillstånd. Undersökningar som definieras i klassifikation-

en FinLOINC 3 dokumenteras i enlighet med strukturen i Fysiologiska data som strukturerade 

data och om det finns ett eget strukturerat avsnitt för fysiologiska mätningar i patientdatasy-

stemet behöver dokumenteraren inte använda fysiologiska mätningar som rubrik. 

Om det inte finns någon FinLOINC-kod för de fysiologiska mätningarna dokumenteras mät-

ningarna med rubriken fysiologiska mätningar bland texten.  

 Under rubriken visas index och mätningar som dokumenterats med FinLOINC-koder, 

t.ex. längd och vikt. Om det finns ett eget strukturerat avsnitt för fysiologiska mät-

ningar behöver dokumenteraren inte använda rubriken. Mätningar som dokumente-

rats enligt FinLOINC-klassifikationen överförs till sammandragen 

 Om det inte finns någon FinLOINC-kod för en mätning, dokumenteras mätningen 

som fri text under rubriken. Resultaten av sådana mätningar överförs inte till sam-

mandragen. 

 Resultaten av salivprover som dokumenterats strukturerat visas under rubriken Nu-

varande tillstånd (Status).  

3.6 Planering av vård 

Behov av vård  

Under rubriken dokumenteras problem förknippade med patientens hälsotillstånd, befintliga 

problem eller problem som eventuellt kan väntas i framtiden, som man avser att lösa eller 

lindra med hjälp av vård och vägledning av patienten, samt de resurser som stöder patienten 

i hanteringen av egenvården.  

 Dokumenteras som fri text. 

  Det väsentliga med tanke på mun- och allmänhälsan presenteras kortfattat 

 Rubriken används i situationer där det finns ett speciellt stort behov av multiprofess-

ionellt samarbete, men också för att sammanfatta tandvårdsproblemet. 

”Rikligt med fyllningar och stor bettbelastning har lett till en fyllningsspiral som man måste 

hitta en mera hållbar lösning på. Egenvården fungerar, vårdmotivationen är OK. Vårdalternati-

ven torde inte ha gåtts igenom tillräckligt med patienten” 

”Patienten har rikligt med sjukdomar (se anamnes, diagnoser) och läkemedel. Anhopningen av 

olika problem syns också i munnens tillstånd: till följd av svag ekonomi har tandvården de sen-

aste åren begränsats till vård av första hjälpen-natur. Stort behov av vård och bakom den obe-

fintliga vården finns också tandläkarskräck”  

                                                                        
3 Klassifikationen FinLOINC omfattar kliniska mätresultat och fynd som beskriver patientens tillstånd. 

FinLOINC baserar sig på nomenklaturen Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC®), 

som upprätthålls av Regenstrief-institutet, men omfattar bara en liten del av den. FinLOINC i den Nat-

ionella kodtjänsten: http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-

page.xhtml?classificationKey=273&versionKey=350  

http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=273&versionKey=350
http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=273&versionKey=350
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Mål för vården 

Under rubriken dokumenteras de väsentliga målen för patienten i planeringen av vården. 

Uppnåendet av målen för vården ska kunna utvärderas.  

 Dokumenteras som fri text. 

 Identifiering av patientens huvudsakliga vårdproblem och sättande av mål för vår-

den. Görs i samförstånd med patienten  

 Rubriken används (särskilt) då vården periodiseras eller man blir tvungen att ”kom-

promissa” med genomförandet av vården på grund av de faktiska möjligheterna. Må-

let är en realistisk, genomförbar vårdplan som beaktar patientens totala situation 

”Målet är symtomfrihet och en infektionsfri mun samt sådana förhållanden att vårdpersonalen 

kan ombesörja tillräcklig munhygien. Bettförmågan förblir bristfällig, vilket måste beaktas i 

födan” 

”I det första skedet säkerställs att egenvården genomförs. När man får en bedömning av vård-

responsen (egenvård) uppgörs en plan för korrigerande och protetisk vård” 

Plan 

Under rubriken beskrivs planen för eller funderingarna kring patientens hälsotillstånd samt 

undersökning, vård och/eller ordnande av vård eller fortsatt vård av patienten i början av 

vårdperioden. Den gemensamma vårdplanen för patienten och de olika aktörerna inom 

hälso- och sjukvården som gäller mellan vårdperioderna (öppenvården) dokumenteras i 

första hand i ett separat strukturerat dokument, Hälso- och vårdplan, som ska underhållas. 

 En plan som behandlar patientens hälsotillstånd samt undersökning, vård och/eller 

ordnande av vård i början av vårdperioden.  

 Betydelsen av en bra vårdplan som gjorts upp för tillräckligt lång tid blir allt större 

när patienternas rörlighet ökar och i olika situationer med köpta tjänster, där ge-

nomförandet av vården sprids ut på olika tjänsteproducenter. 

”Huvudvikten på stöd för egenvård, effektiviserat preventionsprogram” 

”Extraktion av radix 32 - 42 samt 47. Rebasering av överkäkens helprotes, jästsvampinfektion i 

gommen behandlas. Hål i 35, 33 och 43 som fylls med kombinationsplast  

”Tänderna XX avlägsnas, avlägsnande av tandsten och putsning av tandköttsfickor, skrapning 

av öppna karieshärdar och tillfälliga fyllningar i tänderna XX. Bedömning av hur egenvården 

fungerar och fortsättningen planeras utifrån den” 

 Planerad fortsatt vård eller rehabilitering för patienten i en annan enhet, då ingen 

hälso- och vårdplan och ingen egentlig rehabiliteringsplan för FPA eller ett försäk-

ringsbolag görs upp. Uppgifterna omfattar orsaken till fortsatt vård, platsen för fort-

satt vård och uppgifter om tjänsten. Under rubriken dokumenteras fri text  

”Följande tandläkarundersökning görs efter fyra år (kallelse). Parodontal kontroll och mellan-

bedömning av hur vårdplanen utfallit hos munhygienist efter två år (kallelse)” 

”Akutvården fortsätter inom privata sektorn, där patienten har en etablerad vårdrelation” 



THL Handbok om dokumentation Mun- och tandvården 03/2021 25 

3.7 Genomförande av vård 

Åtgärder 

Under rubriken dokumenteras de utförda eller planerade invasiva åtgärder som har bety-

delse för vården av patienten. De utförda åtgärderna dokumenteras som strukturerade data 

enligt åtgärdernas struktur. Under rubriken dokumenteras som fri text de övriga uppgifter 

som behövs om åtgärderna, såsom motivering av en åtgärd, åtgärdsjournalen och eventuella 

komplikationer i samband med en åtgärd. I åtgärdsjournalen beskrivs i väsentliga delar åt-

gärdens förlopp, fynd som konstaterats vid åtgärden och det uppnådda slutresultatet. Planen 

för fortsatt vård efter åtgärden dokumenteras däremot under rubriken Plan. 

Vissa åtgärder påverkar direkt munnen (dvs. åtgärden ändrar tandstatusen permanent). Pati-

entdatasystemet uppdaterar informationen automatiskt när systemet entydigt kan dra slut-

satser, men ger dokumenteraren möjlighet att vid behov ändra statusanteckningen innan 

den sparas. I övriga situationer påminner patientdatasystemet dokumenteraren om att sta-

tusen måste uppdateras. Dokumenteraren kan antingen göra den statusregistrering som 

åtgärden förutsätter eller låta bli att beakta förslaget. 

Under rubriken visas åtgärder enligt Klassifikation av åtgärder i mun och käkar som doku-

menterats i patientdatasystemets strukturerade avsnitt och tilläggsuppgifter som dokumen-

terats som fri text (material, endometer, operationsjournal, typ av regleringsapparatur osv.). 

Planen för fortsatt vård efter en åtgärd dokumenteras under rubriken Plan. 

Komplikationer som uppstår under en åtgärd beskrivs verbalt och komplikationens diagnos 

dokumenteras med klassifikationen ICD-10. Komplikationer eller skadeverkningar som upp-

täcks senare dokumenteras så att man kopierar den gamla åtg-uppgiften som en ny anteck-

ning (som har samma åtg-specificerande identifierare) och lägger till uppgifterna om skade-

verkan. 

”Beskrivning av en komplikation under en åtgärd: Infektion” 

”Komplikationens kod T81.4, annan infektion efter åtg.” 
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Läkemedelsterapi 

Läkemedelsbehandlingen omfattar information om de läkemedel som förskrivits till patien-

ten, uppföljning av effekterna och biverkningarna av medicineringen, avbruten medicinering 

och uppgifter om utbytbarheten av läkemedlet. Uppgifterna används för att granska läkeme-

delsbehandlingen och dess resultat samt komplikationer. 

Anteckningar om läkemedelsterapi  

Anteckningar om ordination och administrering av medicinering dokumenteras i MUN-

vyn som fri text under rubriken Läkemedelsbehandling. 

 I fråga om läkemedel dokumenteras alltid namn, mängd, läkemedelsform 

 Engångs- och dygnsdos samt dosering 

 Under rubriken Läkemedelsbehandling dokumenteras fritt formulerade utvärde-

ringar, kommentarer och motiveringar till de lösningar som gjorts i anslutning till 

läkemedelsbehandlingen 

Förebyggande (Prevention) 

Under rubriken dokumenteras uppgifter om vaccinationer och annan hälsofostran och före-

byggande hälsovård. Uppgifterna om vaccinationer dokumenteras som strukturerade data. 

Annan information om hälsofostran, vägledning i hälsofrämjande och förebyggande hälso-

vård dokumenteras i regel som fri text eller i mån av möjlighet exempelvis i enlighet med 

klassifikationen av vårdarbete i egna vyer. 

 Dokumenteras som fri text. Alla yrkesutbildade personer inom mun- och tandvården 

använder samma vyer och rubriker.  

”Egenvården fungerar bra (F-tandkräm två gånger om dagen). Inga åtgärder” 

”Effektiviserat preventionsprogram:…”  

Hjälpmedel och vårdtillbehör 

Under rubriken dokumenteras uppgifter (exempelvis en lista eller förteckning) om de hjälp-

medel som en funktionshindrad person använder som stöd för att klara de dagliga funktion-

erna och för deltagande 

samt om de för vården av (långvariga) sjukdomar viktigaste vårdtillbehören. Under rubriken 

kan man också dokumentera annan information som anses behövlig om hjälpmedel och 

vårdtillbehör, exempelvis mängden hjälpmedel och vårdtillbehör som ska överlåtas eller som 

är i användning, varumärke och modellgjorda modifieringar eller ändringar och andra väsent-

liga uppgifter om själva hjälpmedlen eller tillbehören. 

Dokumenteringen kan göras som fri text eller exempelvis för hjälpmedlens del med hjälp av 

klassifikationen SFS/THL - Hjälpmedelsklassifikation. Också andra än rehabiliterings- och 

specialarbetare dokumenterar uppgifter om en patients hjälpmedel under rubriken Hjälpme-

del och vårdtillbehör. 

 Dokumenteras som fri text. 

 De hjälpmedel som patienten använder dokumenteras 
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 De för behandlingen av långvariga sjukdomar viktigaste hjälpmedlen dokumenteras 

 Informationen kan också vara av betydelse för tandvården (t.ex. patienten använder 

rullstol).  

 Regleringsapparatur dokumenteras i framtiden i regleringens informationsinnehåll 

men innan det är möjligt dokumenteras åtgärden som tilläggsuppgift (i MUN-vyn) 

  Strukturerat dokumenterade tandproteser visas under rubriken Nuvarande tillstånd  

 Andra än yrkesutbildade personer inom mun- och tandvården kan under rubriken 

dokumentera uppgifter om patientens löstagbara tandproteser 

3.8 Utvärdering av vården 

Diagnos 

Diagnoser eller besöksorsaker dokumenteras i samband med besök och vårdperioder för att 

beskriva de hälsoproblem som behandlas i samband med besöket eller vårdperioden. 

Under rubriken dokumenterar läkaren strukturerat de diagnoser som konstaterats hos pati-

enten enligt diagnosklassifikationen. I diagnoserna för munnen används ICD10-

sjukdomsklassificeringen och där används de vanligaste diagnoskoderna K00–K14: Diagnos-

koder för sjukdomar i munhålan, spottkörtlarna och käkarna. I diagnoserna dokumenterar 

man de diagnoser som konstaterats eller behandlats under ett besök eller en vårdperiod 

samt övriga diagnoser som väsentligt påverkat vården eller behandlingen under patientens 

besök eller vårdperiod. Varaktiga diagnoser som inte haft betydelse för vården dokumenteras 

inte.  

 Tandläkarens diagnos dokumenteras strukturerat med ICD10-koder 

 I fråga om diagnosen ska dokumenteras typ (huvud- / bidiagnos), beständighet 

(tidsbegränsad / varaktig) och sannolikhetsgrad (misstänkt / sannolik / säker).  

Diagnoserna används i två betydelser som i viss mån avviker från varandra. I informations-

hanteringstjänsten åtskiljs alternativen begreppsmässigt och funktionellt:  

1. Patientens hälsoproblem som behandlas i samband med den aktuella kontakten (di-

agnoser och besöksorsaker för besök och vårdperioder) samt  

2. Patientens hälsoproblem, som kan uppfattas som patientens, långvariga eller perma-

nenta hälsoegenskaper och som har en omfattande betydelse för vården av patien-

tens hälsotillstånd, välbefinnande eller andra hälsoproblem även om de försvinner 

(långtidsdiagnoser) 

  



THL Handbok om dokumentation Mun- och tandvården 03/2021 28 

Orsak till vård 

Andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården än läkare dokumenterar struktu-

rerat vad de bedömer vara orsaken till att vård sökts under rubriken Orsak till vård med ICPC-

klassifikationen. Då besöket baserar sig på en tidigare diagnos kan under rubriken som be-

söksorsak dokumenteras den ICD-kod som tidigare har diagnostiserats hos patienten.  

 Andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården dokumenterar alltid or-

saken till att vård sökts som besöksorsak. Besöksorsaken dokumenteras med ICPC-

klassifikation eller med de ICD-koder som tidigare har diagnostiserats hos patienten. 

 Läkare dokumenterar inte besöksorsaker utan de dokumenterar alltid orsakerna till 

vård som diagnoser under rubriken Diagnos. Den diagnos som dokumenteras ska ha 

samband med orsaken till eller innehållet i det aktuella besöket. Om det är fråga om 

att bestämma sjukdomen, kan tandläkaren dokumentera diagnoser endast inom 

ramen för den egna utbildningen och kompetensen.  

Behandlingen av diagnoser och besöksorsaker 

Som diagnoser eller besöksorsaker dokumenteras patientens diagnoser som behand-

lats under patientens besök eller vårdperiod som diagnoser som inverkat väsentligt på 

vården, oberoende av om de är akuta och kortvariga, t.ex. vanlig influensa, eller kro-

niska och varaktiga diagnoser, t.ex. diabetes. Den diagnos som dokumenteras ska ha 

samband med orsaken till eller innehållet i det aktuella besöket. Om det är fråga om att 

bestämma sjukdomen, kan tandläkaren dokumentera diagnoser endast inom ramen för 

den egna utbildningen och kompetensen.  

För Informationshanteringstjänsten produceras ett sammandrag över diagnoser och 

besöksorsaker som dokumenterats i samband med besök och vårdperioder. Besöksor-

saker kan således jämställas med diagnoser och de behandlas som likvärdiga med dia-

gnoser på diagnoslistorna. Informationshanteringstjänsten gör det emellertid möjligt 

att separera dem i situationer där man vill läsa endast diagnoser som läkare dokumen-

terat eller besöksorsaker som andra yrkesgrupper dokumenterat. Sortering av diagno-

ser och besöksorsaker till listor ska genomföras lokalt i datasystemet. 

 

Resultat av vården 

Under rubriken dokumenteras de förändringar som skett i patientens tillstånd. Resultaten 

bedöms i förhållande till behovet av vård, målen för vården och/eller den genomförda vår-

den. 

 Dokumenteras som fri text. 

  Uppnåendet av målen för vården bedöms 

 Rubriken används då mål har satts för vården 

”Patienten kan äta mjuk föda, inga symtom, inga tecken på infektion i tänderna, käkbenet 

(OPTG) eller gommen. Den rebaserade övre helprotesen sitter bra och hålls på plats. Med beak-

tande av patientens allmäntillstånd går det inte att börja åtgärda konstaterad dentinkaries 

med fyllningar, munhygienen effektiviseras (åtgärderna gås igenom med egenvårdaren)”  

”Hemvården tycks fungera bra, fyllningar och protetisk vård kan börja planeras” 
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4 Andra rubriker 

4.1 Oklassificerade rubriker (odefinierad) 

Annan anteckning 

Rubriken används när uppgiften som ska dokumenteras inte passar under någon av de övriga 

rubrikerna. 

 Dokumenteras som fri text. 

  Uppgifter som inte passar under någon av de andra rubrikerna 

 Exempelvis distribution av epikris och genomförande av distributionen, kontaktupp-

gifter 

4.2 Rubriker som inte har etablerat innehåll inom mun- och 
tandvården 

Exempelvis vårdarbete identifieras inte inom mun- och tandvården som en sådan självstän-

dig verksamhet som skulle förutsätta dokumentation ur denna synvinkel. Alla yrkesutbildade 

personer inom mun- och tandvården använder samma åtgärdskoder, vyer och rubriker. Ge-

nom att använda rubrikerna nedan kan man dock förmedla patientuppgifter till andra yrkes-

utbildade personer inom hälso- och sjukvården i situationer som av någon orsak inte passar 

under någon av rubrikerna ovan.   

Daglig anteckning (decursus) 

Rubriken används i huvudsak för dagliga anteckningar (Decursus-anteckningar) under avdel-

ningsvård eller liknande vård av en patient, men rubriken kan också användas i den öppna 

vården för korta anteckningar om vårdens eller sjukdomens förlopp. Anteckningarna är i 

allmänhet korta, och man behöver inte använda andra rubriker. Man kan ändå använda 

andra rubriker som tillägg vid behov.  

Vårdåtgärder (Genomförande av vård) 

Under rubriken dokumenteras den vård som patienten erhållit och med vilken en yrkesutbil-

dad person inom hälso- och sjukvården svarar på patientens behov av vård och på de mål 

som satts och som inte dokumenteras under andra rubriker för genomförande av vård, ex-

empelvis Åtgärder, Rehabilitering eller Läkemedelsterapi. Patientvägledningen dokumente-

ras också med rubriken Vårdåtgärder. Dokumenteras som fri text och/eller med hjälp av olika 

klassifikationer. 
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Vårdtyngd (Utvärdering av vården) 

Rubriken används då man beskriver den mängd och hur krävande vård patienten behöver 

t.ex. när patienten överförs till en vårdplats i en annan inrättning eller till hemvård. Vårdtyng-

den dokumenteras strukturerat med användning av vårdtyngdsklassifikationen. 

Rehabilitering (Genomförande av vård) 

Dokumentation i anslutning till planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av 

rehabilitering av patienten. Omfattar också dagliga anteckningar, anvisningar eller informat-

ion till andra arbetstagare som vårdar patienten samt daglig information i anslutning till re-

habilitering, terapi eller vägledning av patienten. 

Rehabiliterings- och specialarbetarna använder egna yrkesgruppsspecifika nomenklaturer för 

dokumentation av hjälpmedelsvägledning under rubriken Rehabilitering i antingen den 

tjänstespecifika eller den yrkesspecifika vyn. 

Hälsoundersökning 

Uppgifter i anslutning till hälsokontroller, så som problem som framkommit vid kontrollen 

eller som inverkat på den, målen för och behovet av fortsatta åtgärder samt anvisningar för 

fortsatt vård. Vårdpersonalen dokumenterar uppgifter i anslutning till hälsokontroller i till-

lämpliga delar i enlighet med klassifikationerna av vårdarbete. 

 Hälsokontroller enligt rådgivningsförordningen och andra hälsokontroller dokumen-

teras strukturerat och visas under andra rubriker (åtgärder, nuvarande tillstånd) 

Test- och bedömningsresultat (Ankomstsituation, observationer och under-

sökningar) 

Under rubriken dokumenteras sådana undersökningar eller bedömningar vilkas resultat i 

allmänhet uttrycks i en verbal beskrivning, och de kan inte uttryckas som klart mätbara vär-

den. Sådana undersökningar är bland annat olika slags undersökningar, testningar, enkäter 

och intervjuer, exempelvis minnestest, gjorda av specialarbetare, såsom psykologer. Under 

rubriken dokumenteras både uppgifter om utförandet av undersökningarna och slutsatser 

som baserar sig på dessa. 
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5 Användning och fortsatt utveckling 
av klassifikationerna 

I Klassifikation av åtgärder i mun och käkar anges villkoren för användning av koderna. Det är 

känt att användningen varierar inom och mellan olika organisationer. Åtgärdsarvoden, sjuk-

försäkringsersättningar och kundavgifter som fastställs utifrån åtgärderna innebär egna till-

lägg till dokumentationen och användningen av koderna. För dessa ändamål finns delvis 

egna klassifikationer (t.ex. klassifikationen i det kommunala läkaravtalet), och strävan är att 

programmässigt sluta sig till koderna i dem utifrån koderna i Klassifikation av åtgärder i mun 

och käkar. Eftersom klassifikationerna skiljer sig från varandra är detta inte alltid möjligt, och 

vissa saker måste dokumenteras separat för olika ändamål. 

5.1Utveckling av den strukturerade dokumentationen 

Även om det finns egna koder för undersökningar och förebyggande vård, ligger tyngdpunk-

ten i dokumentationen inom hälso- och sjukvården på behandling av sjukdomar. Vårdplanen 

ses ofta som en plan för genomförande av korrigerande vård, och den egentliga behandling-

en av sjukdomen och dokumentationen i anslutning därtill (orsaken till att söka vård, målet 

för vården, uppföljning och bedömning) får mindre uppmärksamhet. En hälso- och vårdplan 

som genomförts i informationshanteringstjänsten för Patientdataarkivet förbättrar situation-

en när det gäller patienter med många hälsoproblem. Planen i fråga är den vårdkoordine-

rande hälso- och sjukvårdens gemensamma syn på patientens situation och är i första hand 

avsedd som stöd för hanteringen av helhetssituationen mellan vårdperioderna. Den ersätter 

inte behandlingsplanen för ett enskilt besök/en enskild vårdperiod i fråga om ett akut hälso-

problem. 

Dokumentationen av mun- och tandvården bör utvecklas så att den närmar sig allmän praxis 

inom hälso- och sjukvården. Detta är också en förutsättning för att yrkesutbildade personer 

inom mun- och tandvården och övrig hälso- och sjukvård ska kunna använda uppgifterna 

gemensamt. I praktiken betyder detta att innehållet som ska dokumenteras under de riksom-

fattande rubrikerna utökas; särskilt i situationer där olika yrkesutbildade personer inom 

hälso- och sjukvården har ett stort behov av gemensam användning av uppgifter.  

Det som sägs ovan beskriver i synnerhet situationen inom primärvården. Inom den speciali-

serade sjukvården avviker inte dokumentationen av mun- och tandvården från andra specia-

liteters dokumentationspraxis, och de yrkesutbildade personerna inom mun- och tandvården 

använder samma patientdatasystem. Tills vidare möjliggör de dock inte dokumentation av 

strukturerade uppgifter inom mun- och tandvården. 

Dokumentationen inom den offentliga och den privata sektorn kan delvis avvika från 

varandra. I praktiken inverkar också myndighetskraven på skillnaderna i dokumentat-

ionspraxis mellan den privata och den offentliga tandvården (t.ex. AvoHILMO, klientavgifts-

förordningen, FPAs anvisningar) samt skillnaderna i målen för verksamheten och styrmekan-

ismerna.  

Målet med enhetligt strukturerade patientjournaler är att förenhetliga dokumentationspraxis 

inom såväl den offentliga som den privata hälso- och sjukvården oberoende av organisation 

och patientdatasystem. Detta underlättar utnyttjandet och jämförelsen av uppgifterna mel-

lan olika tjänsteproducenter.  

Dessutom överförs uppgifterna som en enhetlig struktur till Mina Kanta-sidorna så att kun-

derna kan se dem. Utvecklingen av åtgärdskoderna och den strukturerade dokumentationen 
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genomförs genom samordning med målet att skapa entydiga åtgärdskoder. Nödvändiga 

uppgifter fås direkt från anteckningarna i patientjournalen och inga separata anteckningar 

behövs i andra system. 

I framtiden är målet att patienten i mån av möjlighet ska delta mer aktivt i främjandet och 

upprätthållandet av sin munhälsa. Detta förutsätter att man inom munhälsovården doku-

menterar en långvarig vårdplan med enhetliga strukturer, inklusive förebyggande av mun-

sjukdomar och patientens egna mål för vården. 



THL Handbok om dokumentation Mun- och tandvården 03/2021 33 

Källor  

Handbok för strukturerad dokumentation av patientuppgifter, del 1, version 2018. Uppdate-

ras år 2021. 

Klassifikation av åtgärder i mun och käkar, THL 2021  

( Klassifikationen finns tillgänglig i elektronisk form i sin helhet på kodservern 

(www.thl.fi/koodistopalvelu) både som separat klassifikation och som en del av hälso- och 

sjukvårdens åtgärdsklassifikation. 

Verksamhetsmodeller för Patientdataarkivet (2018) Uppdateras år 2021. 

Strategi: Suun terveydenhuollon liittyminen potilastiedon arkistoon, versio 1.0 (11.8.2015) 

(endast på finska) 

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määrittelyt 2020 (endast 

på finska) 

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely 2016 (Principer för och funkt-

ionell specifikation av informationshanteringstjänsten 2016) (Endast på finska) Uppdateras år 

2021. 

Upprättande och hantering av journalhandlingar. Handbok för hälso- och sjukvården, STM 

2012.  

 

Sote-sanastot.fi-verkkopalvelu 

THL, National kodtjänst 

 

https://sotesanastot.thl.fi/termed-publish-server
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/koodistopalvelu

	Versionshantering
	Till läsaren
	1 Inledning
	2 Allmänna dokumentationsprinciper
	2.1 Strukturerade data inom mun- och tandvården
	2.2 Genomförande och utnyttjande av strukturerad dokumentation i patientdatasystemen
	2.3 Vyer som används inom mun- och tandvården
	2.4 Faser i vårdprocessen

	3 Användning av riksomfattande rubriker inom mun- och tandvården
	3.1 Rubriker för hela anteckningen
	Distanskontakt
	Konsultation / Remiss
	Utlåtande
	Mellanbedömning
	Slututvärdering (epikris)

	3.2 Ankomstsituation – orsak till att söka vård och anamnes
	Orsak till att söka vård
	Anamnes
	Faktorer som påverkar hälsan
	Riskuppgifter

	3.3 Ankomstsituation – observationer och undersökningar
	Nuvarande tillstånd (status)
	Protesanteckning och statusmarkering
	Protesanteckningarnas inverkan på den tandspecifika statusen

	3.4 Munhälsovårdens index
	3.5 Munhälsovårdens mätningar
	Funktionsförmåga
	Undersökningar
	Fysiologiska mätningar

	3.6 Planering av vård
	Behov av vård
	Mål för vården
	Plan

	3.7 Genomförande av vård
	Åtgärder
	Läkemedelsterapi
	Förebyggande (Prevention)
	Hjälpmedel och vårdtillbehör

	3.8 Utvärdering av vården
	Diagnos
	Orsak till vård
	Resultat av vården


	4 Andra rubriker
	4.1 Oklassificerade rubriker (odefinierad)
	Annan anteckning

	4.2 Rubriker som inte har etablerat innehåll inom mun- och tandvården
	Daglig anteckning (decursus)
	Vårdåtgärder (Genomförande av vård)
	Vårdtyngd (Utvärdering av vården)
	Rehabilitering (Genomförande av vård)
	Hälsoundersökning
	Test- och bedömningsresultat (Ankomstsituation, observationer och undersökningar)


	5 Användning och fortsatt utveckling av klassifikationerna
	5.1Utveckling av den strukturerade dokumentationen

	Källor

