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Versionshantering 

Version och publicerings-

tidpunkt 

Ändringar 

1.0 

11/2019 

Första versionen 

1.1 

11/2020 

Hänvisningar till 116117 ICPC-2-delgrupper som publice-

rats i kodtjänsten och anvisningar för fördröjning har lagts 

till. 

Användningen av rubriker har preciserats. 
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Till läsaren 

Handboken om dokumentation inom jourhjälpen 116117 ingår i THL:s handböcker för struk-

turerad dokumentation. Syftet med handboken är att styra yrkesutbildade personer inom 

social- och hälsovården nationellt till en enhetlig strukturerad dokumentationspraxis för 

patientuppgifter, vilket förbättrar samanvändbarheten mellan olika organisationer och yr-

kesutbildade personer och gör det möjligt att utnyttja uppgifterna även för sekundär an-

vändning. 

Den allmänna handboken för dokumentation, 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 uppgifter om patientens vård som krävs för arkivbruk. Handboksserien utvidgas med 

specialitets- och tjänstespecifika dokumentationshandböcker som preciserar de allmänna 

registreringsanvisningarna för specialområdes- och tjänstespecifika specialbehov. 

I den här guiden beskrivs användningen av ISBAR-modellen parallellt med dokumentationen, 

användningen av klassifikationen ICPC-2 samt de rubriker och instruktioner som används. I 

version 1.1 finns en hänvisning till delgruppen 116117 ICPC-2 som publicerats i kodtjänsten 

och en anvisning om fördröjning av uppgifterna från att synas på Mina Kanta-sidor. 

Guiden har producerats i verkstäder där följande personer har deltagit: 

Pirjo Häkkinen, THL 

Jutta Järvelin, THL 

Anna-Mari Kosonen, THL 

Lasse Mielikäinen, THL 

Kaisa Mölläri, THL 

Sanna-Mari Saukkonen, THL 

Satu Vuorio, THL 

Suvi Vainio, THL 

Riikka Väyrynen, THL 

Karoliina Koskela, EKSOTE 

Jaana Luostarinen, EKSOTE 

Heli Pekkanen, EKSOTE 

Merja Repo, EKSOTE 

Carita Wegelius, EKSOTE 

Juha Tiainen, EPSHP 

Hanna Brokin, HUS 

Joonas Hirn, HUS 

Leena Soininen, HUS 

Heikki Tuomisto, HUS 

Hanna Vainio, HUS 

Anne Harju, Sydöstra Finlands sjukvårdsdistrikt 

Mirja Korhonen, PSSHP 

Sonja Savolainen, PSSHP 

Leena Koivumäki, DigiFinland Oy 

Ulla-Maija Junno, Luona Oy 

Niina Lahmar, Luona Oy 

Viljami Lampilinna (red.), THL 

Tack till alla som deltagit i arbetet och gett respons! 
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1 Inledning 

Jourhjälpen erbjuder på nummer 116117 jourmässig rådgivning och handledning inom soci-

al- och hälsovården samt bedömning av vårdbehovet dygnet runt. Servicen ordnas av sjuk-

vårdsdistrikten. I situationer där den egna hälsostationen är stängd och medborgaren funde-

rar på om det finns behov av att söka sig till social- eller hälsovårdstjänstens jourmottagning 

hänvisas medborgarna att ringa Jourhjälpen på nummer 116 117. I nödsituationer ska man 

alltid ringa nödnumret 112. 

De medborgare som ringt jourhjälpen får råd och handledning av yrkesutbildade personer 

inom hälso- och sjukvården. Samtalet styrs enligt uppringarens placering till en yrkesutbildad 

person inom jourtjänsten i det egna området som per telefon bedömer behovet av bråds-

kande vård enligt den regionala anvisningen. De regionala anvisningarna ska grunda sig på 

SHM:s nationellt enhetliga grunder för brådskande vård av vuxna och barn. Jourhjälpen ger 

vid brådskande problem råd och handledning i frågor som gäller uppsökandet av social- och 

hälsovårdstjänster. Den som ringer till jourhjälpen får handledning och rådgivning av en yr-

kesutbildad person om sitt problem och information om huruvida problemet kräver bråds-

kande vård inom hälso- och sjukvården eller om personen bör uppsöka socialservicen. I icke-

brådskande ärenden görs hälsorådgivningen och bedömningen av vårdbehovet fortfarande 

på den egna hälsostationen då den är öppen. 

Syftet med denna anvisning är att förenhetliga dokumentationen inom jourhjälpen. Uppgif-

terna om samtalet och den handledning och rådgivning som ges dokumenteras med hjälp av 

ISBAR-modellen. Förkortningen ISBAR bildas av orden: Identify, Situation, Background, As-

sessment and Recommendation (Identifiera, Situation, Bakgrund, Bedömning, Rekommen-

dation). En enhetlig dokumentationsmodell gör det möjligt att få jämförbar uppföljningsin-

formation. Samtalets besöksorsak väljs ur primärvårdens internationella ICPC-2-

klassificering. ICPC-2-klassificeringen har publicerats på den nationella kodservern. Där finns 

den 116117-delgrupp som rekommenderas för användning i Jourhjälpen. 

Ansvaret för att utveckla jourhjälpens datainnehåll ligger hos Institutet för hälsa och välfärd, 

utgående från responsen från social- och hälsovårdsexperter och i samarbete med experter. 

Följande steg i utvecklingen är att utvidga och strukturera informationsinnehållet som be-

hövs i Jourhjälpen samt att förenhetliga bedömningen av vårdbehovet och prioritetsklassifi-

ceringen inom jourtjänsterna. 

https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/


THL Handbok om dokumentation inom jourhjälpen 116117 11/2020  6 

2 ISBAR 

För att styra samtalet till Jourhjälpen rekommenderas ISBAR-modellen. Modellen fungerar 

också som struktur för dokumentationen av patientuppgifter. Förväntningen är dock inte att 

samtalet sker maskinmässigt enligt ISBAR-modellen, utan de som ringer till Jourhjälpen ska 

bemötas på ett humant och professionellt sätt. ISBAR-modellen ska alltså användas för att 

styra samtalet och registreringen som helhet. 

ISBAR-modellen har utvecklats för militären och luftfarten för att underlätta kommunikation-

en och trygga informationsgången. Inom hälso- och sjukvården har kommunikationsproble-

men en betydande inverkan på patientsäkerheten. I upp till 65 procent av incidenterna har 

man konstaterat samverkan av kommunikationsproblemet. I Finland används ISBAR-

modellen i den prehospitala akutsjukvårdstjänsten, där man använder ISBAR-modellen i 

kommunikationen till exempel när man ber om vårdanvisningar av läkare inom den prehos-

pitala akutsjukvården. 

Bild 2.1 visar ett exempel på hur samtalet fortskrider och hur uppgifterna registreras. Exemp-

let har tagits fram för att användas av Nylands Jourhjälp. En brådskande bedömning av vård-

behovet görs enligt anvisningarna för respektive område. Social- och hälsovårdsministeriet 

håller på att utarbeta enhetliga anvisningar för bedömning av behovet av brådskande vård. 

 

 

Bild 2.1 Exempel på användning och dokumentation av ISBAR-modellen i 116117-

samtal. Hus / Nylands Jourhjälp, Hanna Vainio 
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3 Användning av klassifikationen  
ICPC-2 i Jourhjälpen 

ICPC-2 är en internationell klassificering av primärvården som används i Jourhjälpen när 

besöksorsaken registreras i strukturerad form. ICPC-2 håller på att etableras inom den 

prehospitala akutsjukvården när myndigheternas gemensamma fältledningssystem KEJO tas 

i bruk som registreringsplattform för den prehospitala akutsjukvården i början av 2020-talet. 

Användningen av klassifikationen ICPC-2 gör det möjligt att följa upp besöksorsakerna till 

Jourhjälpen och bilda vårdkedjor samt underlätta bedömningen av Jourhjälpens kvalitet och 

effektivitet. Det är inte meningsfullt att ta i bruk alla de över sex hundra ICPC-2-koderna för 

den prehospitala akutsjukvården och jourhjälpen, utan man väljer en lista med cirka hundra 

koder. 

Anvisningar om användningen av ICPC-2-klassifikationen vid registrering finns i handboken 

för strukturerad dokumentation, som finns på THL:s webbplats Dokumentationsanvisningar 

för hälso- och sjukvården. 

I tabell 3.1 finns en förteckning över ICPC-2-koder som ofta används i Jourhjälpen. Förteck-

ningen uppstod vid bearbetningen av anvisningarna för bedömning av brådskande vårdbe-

hov. I listan har vi samlat ICPC-2-koder för besöksorsaker som tagits fram i de nordiska ge-

mensamma anvisningarna för den prehospitala akutsjukvården och som realiserats vid HUS 

Jourhjälp. 

  

https://thl.fi/sv/web/informationshantering-inom-social-och-halsovarden/dokumentation/dokumentationsanvisningar-for-halso-och-sjukvarden
https://thl.fi/sv/web/informationshantering-inom-social-och-halsovarden/dokumentation/dokumentationsanvisningar-for-halso-och-sjukvarden
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Tabell 3.1 Besöksorsaker enligt ICPC-2-klassifikationen som ofta används i jourhjälpen. Ta-

bellen delas upp på flera sidor. 

 

Kod Besöksorsak 

A Generella och ospecifika 

A01 Smärta, allmän 

A03 Feber 

A04 Svaghet / trötthet, allmän 

A05 Sjukdomskänsla 

A06 Svimning 

A07 Medvetslöshet 

A80 Allvarlig skada 

A87 Efterverkan i samband med en åtgärd 

A88 Skadeverkan av fysisk faktor 

A91 Avvikande undersökningsresultat 

A92 Allergi / allergisk reaktion 

A96 Dödsfall 

D79 Främmande kropp i mag-tarmkanalen 

F76 Främmande kropp i öga 

R87 Främmande kropp i luftvägarna 

S15 Främmande kropp i huden 
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Kod Besöksorsak 

D matsmältning 

D01 Akut buksmärta 

D02 Magsmärta / värk i epigastriet 

D03 Halsbränna 

D04 Smärta i ändtarm / anus 

D05 Klåda kring analöppningen 

D09 Illamående 

D10 Uppkastningar 

D11 Diarré 

D12 Obstipation 

D13 Gulsot 

D14 Hematemes 

D15 Melena, blödning från ändtarmen 

D19 Symptom / besvär beträffande tänder / tandkött 

D20 Symptom / besvär beträffande mun / tunga / läppar 

D29 Annat symtom i matsmältningsorganen 

L07 Käke symptom / besvär 
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Kod Besöksorsak 

F Öga 

F01 Ögonsmärta 

F03 Tårflöde/varbildning i ögat 

F05 Synstörning 

H Öra 

H01 Öronvärk 

H02 Hörselbesvär 

K Blodcirkulation 

A11 Bröstsmärta UNS 

K04 Hjärtklappning/känsla av slag 

K05 Avvikande/oregelbunden puls 

K07 Svullna vrister/ödem 

K29 Annat symptom/besvär i cirkulationsorganen 

K85 Förhöjt blodtryck 
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Kod Besöksorsak 

L Muskuloskeletala systemet 

L01 Symptom/besvär beträffande nacke 

L02 Symptom/besvär beträffande rygg 

L03 Korsryggsbesvär utan smärtutstrålning 

L04 Bröstkorg symptom/besvär 

L05 Flank/armhåla symptom/besvär 

L08 Symptom/besvär beträffande skuldra 

L09 Symptom/besvär beträffande arm 

L10 Symptom/besvär beträffande armbåge 

L11 Symptom/besvär beträffande handlov 

L12 Symptom/besvär beträffande hand/fingrar 

L13 Symptom/besvär beträffande höft 

L14 Symptom/besvär beträffande lår/vad 

L15 Symptom/besvär beträffande knä 

L16 Symptom/besvär beträffande vrist 

L17 Symptom/besvär beträffande fot/tå 

L18 Muskelsmärta 
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Kod Besöksorsak 

H Nervsystem 

N01 Huvudvärk 

N03 Ansiktssmärta 

N06 Känselstörning 

N07 Kramper/krampanfall 

N17 Svindel/yrsel 

N18 Förlamning/svaghet 

N19 Talrubbningar 

N80 Skador på huvudet 

P Psykisk hälsa 

P01 Ångest/nervositet/spänning 

P02 Akut stressreaktion 

P03 Depression 

P15 Alkoholmissbruk 

P18 Medicinmissbruk 

P19 Användning av narkotika 

P20 Minnesstörning 

P22 Beteende symtom / besvär hos barn 

P23 Beteende symtom / besvär hos ungdom 

P29 Annat psykiskt symptom / besvär 

P77 Självmord, självmordsförsök, självdestruktivitet 

A84 Läkemedelsförgiftning 

A86 Förgiftning av andra ämnen 
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Kod Besöksorsak 

R Andningsorgan 

R01 Smärta relaterad till andningsorganen 

R02 Andnöd / dyspné 

R05 Hosta 

R09 Symptom / besvär betr. näsans bihålor 

R21 Symptom / klagomål beträffande strupen 

R06 Näsblod / epistaxis 

R24 Hemoptys 

R74 Övre luftvägsinfektion, akut 

S Hud 

S01 Smärta / ömhet i huden 

S02 Pruritus (klåda) 

S10 Böld 

S12 Insektbett/-stick 

S13 Bett av djur/mänska 

S14 Brännskada 

S18 Laceration / skärsår 

T Inre sekretion, ämnesomsättning och nutrition 

T11 Uttorkning 

T87 Lågt blodsocker 

T89 Diabetes, typ 1 

T90 Diabetes, typ 2 

A91 Avvikande undersökningsfynd UNS 
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Kod Besöksorsak 

U Urologi 

U01 Smärta vid urinering/dysuri 

U02 Täta urinträngningar/pollakisuri 

U06 Blod i urinen 

U08 Urinretention (urinstämma) 

U71 Urinblåsinflammation 

W Graviditet, förlossning och familjeplanering 

W03 Blödning under graviditet 

W05 Uppkastning/illamående under graviditet 

X/Y Kvinnliga könsorganen inklusive bröstkörteln/De manliga könsorganen inklu-

sive bröstkörteln 

X01 Smärta i kvinnans könsorgan 

X12 Blödning efter klimakteriet 

X14 Flytning ur slidan 

X16 Vulvasymptom/besvär 

X21 Symptom/besvär i bröstkörtel, annat 

X29 Kvinnliga könsorgan symptom/besvär, annat 

Y01 Smärta i penis 

Y02 Smärta i testis/scrotum 

Y29 Symptom/ besvär från de manliga könsorganen 

Z Sociala problem 

Z25 Problem relaterade till misshandel/skadliga händelser 

Z29 Annat socialt problem, UNS 
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4 Rubrikerna som ska användas och 
instruktioner 

Uppgifterna om en person som ringer till jourhjälpen registreras i det elektroniska patientda-

tasystemet i vyn 116117 (AR/YDIN-vyer) som publicerats på den nationella Kodservern kan 

användas som tilläggsvy för nödvändiga vyer (t.ex. LAS, SIS). På den nationella kodservern 

har faserna i vårdprocessen (AR/YDIN - Vårdprocessens fas) klassificerats. Samtal till Jour-

hjälpen 116117 klassificeras i vårdprocessens skede Ankomstsituation. 

Som rubriker används de nationella rubrikerna (AR/YDIN - Rubriker). Fyra rubriker i öppen 

text är obligatoriska: Vårdbehov, Sjukdomshistoria (anamnes), Nuläge (status) och Plan och 

strukturerad rubrik Orsak till behandling. Lokalt kan även andra rubriker användas. Använd-

ningen av rubriker är inte tekniskt begränsad. Under dem kan man dokumentera information 

som fri text och / eller strukturerat med hjälp av klassificeringar och kodsystem. Den del-

grupp i ICPC-2-klassifikationen som används i Jourhjälpen finns som bilaga till inskrivnings-

handboken. Besöksorsaken registreras i patientdatasystemet med ICPC-koden. Vid valet av 

kod kan ICPC-2-klassifikationen användas i större utsträckning än den definierade delgrupp-

en. I allmänhet dokumenteras i informationsfältet som öppnas under rubriken Vårdorsak 

eller som uppgift om besöksorsak direkt i datastrukturen diagnos/besöksorsak. I tabell 4.1 

nedan presenteras registrering av uppgifter som framskrider i enlighet med stadierna i ISBAR-

modellen samt ett exempel på registrering. 

Patientjournalen i vyn 116117 sparas i Kanta-tjänsternas patientdataarkiv. Vid behov kan 

man fördröja visandet av registreringar i vyn 116117 för medborgare på Mina Kanta-sidorna. 

Fördröjningen kan också göras permanent om man bedömer att visandet av uppgifter på 

Mina Kanta-sidorna äventyrar patientens hälsa eller vård eller rättigheterna för en person 

som har nära anknytning till vården av patienten. 
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Tabell 4.1 Registrering av Jourhjälpens uppgifter enligt ISBAR-modellen.  

HUS / Borgå Jourhjälp 116117, Heikki Tuomisto. Redigeringar THL / Viljami Lampilinna. 

 Beskriv-

ning 

Rubrik i mallen och uppgifter som registreras under den 

I Identifiera 

Patientens 

kontakt-

uppgifter 

Identifiering av patienten och allmänna uppgifter. Dessa uppgifter registreras i 

patientdatasystemet. 

S Situation 

Orsak till 

kontakt 

Behov av vård 

Under rubriken dokumenteras orsaken till att patienten tagit kontakt och kon-

taktsättet. 

"Ringer själv (eller en anhörig ringer): Feber, illamående ” 

B Bakgrund 

Preliminära 

uppgifter 

Sjukdomshistoria (anamnes) 

Under rubriken dokumenteras patientens väsentliga grundsjukdomar samt 

övrig anamnes som föregår kontakten i fråga i den omfattning som de påver-

kar bedömningen av vårdbehovet. Symptomen och deras varaktighet doku-

menteras på det sätt som patienten beskriver, inte som en tolkning av en yr-

kesutbildad person. 

"Diabetes typ 2, blodtryckssjukdom, inga allergier. Berättar nu att hon i tre 

dagar haft hög feber, som högst 39 grader. Febern har tidvis sjunkit med fe-

bernedsättande läkemedel. Kunnat äta och dricka lite.” 

A Bedömning 

Nuläge 

Nuläge (status) 

Under rubriken dokumenteras vårdarens yrkesmässiga bedömning av patien-

tens nuvarande tillstånd. 

"Nu under samtalet är andningen lugn, talar meningar. Säger att hon svettas 

hårt, hjärtat slår. Medvetandenivån och orienteringen verkar normala i diskuss-

ionen på ett normalt sätt i samtalskontakten. Mätt febern, nu 38,9. (tagit para-

cetamol för en timme sedan). Uppstigning ger yrsel, känner sig ostadig.” 

R Rekom-

mendation 

Fortsatta 

åtgärder 

Plan 

Under rubriken dokumenteras den handledning som patienten fått (= vårdan-

visningar, den hälso- och sjukvårdsenhet till vilken patienten hänvisats, nöd-

central, annan myndighet), rådgivning och fortsatta åtgärder. 

"Tar ännu ibuprofen 600 mg peroralt. Därefter hänvisades patienten att upp-

söka jouren på xxxx sjukhus för bedömning. Patienten har förstått anvisning-

arna ” 

 Besöksor-

sak 

Orsak till behandling 

Under rubriken antecknas den yrkesutbildade personens bedömning av be-

söksorsaken uttryckt med ICPC-2-koden. 

"A03 feber” 
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5 Centrala begrepp 

Jourhjälpen 116117 

Nationell rådgivnings- och handledningstjänst för jourfunktionerna inom social- och hälso-

vården. 

Hälsorådgivning 

Rådgivning som kommunen (eller samkommunen) ordnar och som stöder främjandet av 

invånarnas hälsa och välfärd samt förebyggandet av sjukdomar. Hälsorådgivningen ska in-

kluderas i alla hälso- och sjukvårdstjänster. 

Patienthandledning och rådgivning 

Hälso- och sjukvårdspersonalen och klienten förtydligar tillsammans klientens situation ge-

nom samtal. I handledningen strävar man efter att hjälpa klienten att utforma sitt eget tillvä-

gagångssätt för att lösa problemen. I rådgivningen strävar man efter att ge direkta råd. 

Brådskande vård 

Brådskande vård innebär omedelbar bedömning eller behandling som förutsätts vid plötsligt 

insjuknande, skada eller en kronisk sjukdom som har försvårats och som inte kan fördröjas 

utan att sjukdomen eller skadan förvärras 

Bedömning av brådskande vårdbehov 

För brådskande vård ska kommunen eller vid behov samkommunen ordna mottagningsverk-

samheten så att patienten under den tid som meddelats på vardagar omedelbart får en be-

dömning av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och vård i brådskande fall 

nära sin boningsort, om inte tryggandet av patientsäkerheten och tjänsternas kvalitet förut-

sätter att bedömningen och vården centraliseras till jourenheten. 

Enhetliga vårdgrunder 

Social- och hälsovårdsministeriet styr på riksnivå genomförandet av enhetliga grunder för 

medicinsk och odontologisk vård. Ministeriet utarbetar tillsammans med Institutet för hälsa 

och välfärd enhetliga grunder för vården. Institutet för hälsa och välfärd följer upp och utvär-

derar genomförandet av de enhetliga vårdgrunderna i kommunerna och sjukvårdsdistriktets 

samkommuner. Kommunen och samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt ska i samarbete 

följa upp hur de enhetliga grunderna för vården uppfylls. 

ISBAR 

En metod som utvecklats för att förenhetliga det muntliga informationsutbytet, med vilken 

väsentlig information arrangeras i en tydlig och koncis form. Förkortningen ISBAR bildas av 

orden: Identify, Situation, Background, Assessment and Recommendation (Identifiera, Situat-

ion, Bakgrund, Bedömning, Rekommendation). 

ICPC-2 

Den internationella klassificeringen av primärvården som används för att registrera patient-

uppgifter i journalhandlingar. Med hjälp av klassifikationen ICPC-2 kan man dokumentera 

information om patientens hälsoproblem, symtom och besvär eller sjukdomar och sjukdo-

mar. Klassificeringen kan också användas för att dokumentera de besöksorsaker som patien-

ten uppgett. Klassificeringen har utvecklats så att den i synnerhet motsvarar behovet av vård 

på basnivå. 
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