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Begrepp inom läkemedelsområdet

Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.):

Svensk sjuksköterskeförening
Handläggare: Inger Torpenberg
Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Remiss
Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.
Begreppen redovisas i Socialstyrelsens terminologimall som är i tabellform med följande fält:
o Fältet term innehåller termen för begreppet i fråga.
o Fältet definition innehåller begreppets definition. Definitionen beskriver innebörden av begreppet och ska vara oberoende av hur en
verksamhet är organiserad eller vilka ekonomiska ersättningssystem man arbetar med. En definition bör kunna bytas ut mot termen i
löpande text och skrivs därför med liten begynnelsebokstav och avslutas utan punkt. Definitionen inleds med det överordnade
begreppet.
o Fältet kommentar och användningsområde innehåller eventuell information om hur och i vilket sammanhang begreppet kan användas.
o Fältet synonym innehåller information om eventuell synonym och avrådd term.
o Fältet källa anger ursprunget till definitionen. Om källfältet är tomt betyder det att det inte finns någon skriftlig källa, resultatet har
arbetats fram av arbetsgruppen.
För mer information om terminologiska skrivregler och om skillnaden mellan definition och ordförklaring, se dokumentet Informationsblad
terminologiremiss.
Besvarad remiss skickas senast den 27 juni 2011 till: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
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Förslag att ta ställning till (på sidan 11 och framåt visas en version utan spåra ändringar)
term

definition

kommentar och användningsområde

synonym

källa

tillstyrker tillstyrker synpunkter på term, definition
term
def
och kommentar

aktiv substans

(i läkemedel:)
beståndsdel vars syfte är
att ge effekt i kroppen

Övriga ämnen som kan ingå i en läkemedelsprodukt kallas
hjälpämnen. Exempel på sådana är färgämnen,
konserveringsmedel, bindemedel (möjliggör
sammanpressning av tabletten) och drageringsmedel
(används för att ge ytskiktet på tabletter och kapslar
önskvärda egenskaper).

verksam
substans

Ny termpost

X

X

aktuell
läkemedelsordinati
on

läkemedelsordination
som avser en pågående
läkemedelsbehandling
vid given tidpunkt
gällande ordination som
avser
läkemedelsbehandling
läkemedelsordination
som innebär beslut om
oförändrad
läkemedelsbehandling
se under kommentar till
läkemedelsform

Beslutad 2006

X

X

ja

bekräftande
läkemedelsordinati
on
beredningsform

Beslutad 2005

Beslutad 2005

nej

ja

nej
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term

definition

kommentar och användningsområde

dos

(av läkemedelsprodukt:)
mängd som ska
administreras eller intas

Mängden uttrycks med ett exakt värde eller ett intervall.

doseringscykeldose periodicitet med vilken
ringsintervall
en viss läkemedelsdos
ordineratstidsintervall
mellan
administreringstillfällen

Exempel:
I doseringen 14 droppar per minut är "14 droppar" dosen
och "per minut" doseringscykeln.

synonym

3(15)

källa

tillstyrker tillstyrker synpunkter på term, definition
term
def
och kommentar

Beslutad 2005

X

Beslutad 2005

X

ja

administrerin
gsintervall

I doseringen 3 tabletter om dagen är "3 tabletter" dosen
och "per dygn" doseringscykeln.
I doseringen 1 tablett (25 mg) dagligen är ”25 mg” eller ”1
tablett” dosen och doseringsintervallet 24 timmar.

Ibland är det inte praktiskt möjligt att administrera med
exakt lika doseringsintervall, som t.ex. i fallet 1 tablett (25
mg) morgon, middag, kväll.
(för läkemedelsprodukt:)
datum för utlämning till
patient eller
patientombud eller
översändning till
apoteksombud

ja

Senast beslutad
2005

nej

X

Exempel på dos: 2 tabletter, 50 mg, 2-3 tabletter.

I doseringen 2 tabletter (25 mg) morgon och kväll är ”50
mg” eller ”2 tabletter” dosen och doseringsintervallet 12
timmar.

expedieringsdatum

nej

X

Beskrivning av ordination och
intervall, dessutom extremt
otydligt. Vad menas med 2
tabl, 50 mg 2-3 tabletter? Är 2
tabl=50 mg? eller är 2 tabl
100mg? och hur många tabl
ska patienten ha, 2-3 eller 4-6
tabletter?
Sista stycket.
Ibland är det inte praktiskt
möjligt eller önskvärt att
administrera…
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term

definition

kommentar och användningsområde

expedieringsdel

del av
läkemedelsexpediering
då olika läkemedelsvaror
av samma
läkemedelsprodukt
lämnas ut

Varje förpackningsstorlek motsvarar en expedieringsdel.

synonym

4(15)

källa

tillstyrker tillstyrker synpunkter på term, definition
term
def
och kommentar

Beslutad 2005

X

X

extemporeläk Beslutad 2005
emedel

X

X

ja

nej

ja

Om t.ex. 75 tabletter har skrivits ut men det bara finns
förpackningsstorlekarna 25 och 50 tabletter ger det 1
läkemedelsexpediering med 2 expedieringsdelar.
Vid extemporeberedning bildar varje ingrediens en egen
expedieringsdel inom en läkemedelsexpediering.
Termen reciperad har tidigare använts för detta begrepp.

extemporeberednin läkemedel med viss
g
läkemedelsform och
styrka som tillverkas på
apotek för vid ett visst
tillfället för viss patient,
viss sjukvårdsavdelning,
visst djur eller viss
djurbesättning

Termen varurad används i statistiksammanhang inom
Apotekens Service AB som mått för antalet
expedieringsdelar.
Extemporeberedningar tillverkas i huvudsak inom
produktionsenheterna inom Apoteket AB och på
sjukhusapoteken.
Jfr 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om
förordnande och utlämnande av läkemedel m.m.
(receptföreskrifter), och 2 § Läkemedelsverkets
föreskrifter och allmänna råd (1995:7) om tillstånd för
försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter).

ex temporeberedning

nej
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term

definition

kommentar och användningsområde

förskrivning

utfärdande av recept,
rekvisition,
livsmedelsanvisning,
hjälpmedelskort eller
dosrecept

Yrkeskategorier behöriga att utfärda förskrivningar enligt
2 kap. 53-14 11 §§ Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS
1997:102009:13) om förordnande och utlämnande av
läkemedel m.m. (receptföreskrifter)och teknisk sprit, är
läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, tandläkare,
tandhygienister och veterinärer.

synonym

5(15)

källa

tillstyrker tillstyrker synpunkter på term, definition
term
def
och kommentar

Senast beslutad
2005

X

ja

nej

ja

X

En person behörig att förskriva kallas förskrivare.
Se Socialstyrelsens föreskrifter (2001:16) om
kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av
läkemedel och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (SOSFS 1996:21) om rätt för barnmorskor att förskriva
läkemedel i födelsekontrollerande syfte.
Termen förskrivning kan även stå för själva resultatet av
att förskrivaaktiviteten att förskriva.
förskrivningsdatum datum som anger när
För e-recept är förskrivningsdatum lika med datumet då
förskrivning är utfärdad meddelandet sänds
förskrivningsorsak skäl till förskrivning som I läkemedelssammanhang avses med förskrivningsorsak
förskrivare anger
skäl som förskrivaren anger på receptet och i
patientjournalen för förskrivning av läkemedel till en viss
patient.

utfärdandedat Senast beslutad
um
2006
Socialstyrelsens
X
publikation
Förskrivningsorsak
vid
läkemedelsordinati
on, 2006-107-25
Beslutad 2007

X

nej
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term

definition

kommentar och användningsområde

förändrande
läkemedelsordinati
on

läkemedelsordination
som innebär beslut om
förändring av dosering
under pågående
läkemedelsbehandling

indikation

omständighet som utgör
skäl för att vidta en viss
åtgärd

Läkemedelsordinatören avgör om en läkemedelsordination
ska betraktas som en förändrande läkemedelsordination
eller som en kombination av ordination om utsättning och
insättning. Syftet med den förändrande
läkemedelsordinationen är att hålla ihop
läkemedelsordinationskedjan.
I läkemedelssammanhang avses med indikation de
sjukdomar och hälsoproblem som ett läkemedel kan
ordineras eller förskrivas för.

synonym

källa

6(15)

tillstyrker tillstyrker synpunkter på term, definition
term
def
och kommentar

ja

Exempel på skillnaden mellan indikation och
ordinationsorsak: Ett läkemedel sätts in på indikationen
astma medan ordinationsorsaken är att lösa segt slem.

nej

ja

Socialstyrelsens
X
publikation
Förskrivningsorsak
vid
läkemedelsordinati
on, 2006-107-25

X

Beslutad 2007
Jfr ordinationsorsak, svårt att förstå skillnaden, hur
används begreppen ute i verksamheten?

insättning

insättningsdatum

(av läkemedel:)
påbörjande av
användning av en viss
läkemedelsprodukt
datum för insättning

En insättning måste tidsanges.

nej

Beslutad 2005

Beslutad 2005

Beslutad 2005

X

X

Ordinationsorsak och
indikation är inte synonymt
eftersom man ibland ordinerar
ett läkemedel mot förskriven
indikation, dvs trots att
indikationen inte finns vill
förskrivaren ordinera ett
läkemedel, då kan
ordinationsorsaken vara något
annat än indikationen. Ibland
så kan läkemedel ordineras
trots att det finns indikation på
att inte använda föreskrivet
läkemedel.
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term

definition

kommentar och användningsområde

kontraindikation

omständighet som utgör
skäl för att inte vidta en
viss åtgärd

Exempel: Traditionellt växtbaserade läkemedel som
innehåller johannesört ska inte användas under
medicinering med Waran.

synonym

7(15)

källa

tillstyrker tillstyrker synpunkter på term, definition
term
def
och kommentar

Ny termpost

X

X

Ny termpost

X

X

Beslutad 2005

X

X

ja

läkemedelsadminist tillförsel av läkemedel
rering
till kropp
läkemedelsexpedier på ett recept baserat
ing
färdigställande och
utlämning av förskrivet
läkemedelsvara eller
extemporeberedning

Vid graviditet och amning bör inte det blodfettssänkande
läkemedlet simvastatin ordineras.
Läkemedelsadministrering avser både när patienten ger sig administrerin
själv ett läkemedel och när hälso- och sjukvårdspersonal
g av
tillför läkemedlet.
läkemedel
En läkemedelsexpediering kan ge upphov till flera
expedieringsdelar.
Varje läkemedelsexpediering motsvarar ett recipe inom
läkemedelsstatistiken. Inom apotekets statistiksystem Xplain används termen varurad för detta begrepp.
Recipe gälldeer tidigare även för rekvisition,
livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort och dosrecept.
Tidigare synonymer till recipe var receptpost och
läkemedelspost.

Jfr förskrivning; recept

nej

ja

nej
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term

definition

kommentar och användningsområde

synonym

källa

läkemedelsform

tillverkningsform för
läkemedelsprodukt

Exempel: tabletter, kapslar, suppositorier, krämer,
depotplåster, granulat.

beredningsfor Beslutad 2005
m

8(15)

tillstyrker tillstyrker synpunkter på term, definition
term
def
och kommentar

ja

form som läkemedel
föreligger i

Eftersom vissa läkemedelsformer måste beredas före
administrering kan man använda uttrycket
”läkemedelsform vid administreringstillfället” för att
förtydliga vad som avses. Exempel: ”Granulat” är fasta
läkemedelsberedningar som vanligen är avsedda för oral
användning, eventuellt efter upplösning eller uppslamning.
”Pulver till infusionsvätskor” är fasta beredningar avsedda
för framställning av infusionsvätskor.
Exempel på läkemedelsformer är tablett, kapsel,
resoriblett, mixtur, suppositorium, salva, injektion och
infusion.
I apotekets statistik har "läkemedelsform" betydelsen
"läkemedelsprodukt".
Tidigare användes termen "beredningsform" för detta
begrepp.

läkemedelsordinati
onskedja

serie av
läkemedelsordinationer
med gemensam
indikation, gemensam
verksam substans och
gemensam
läkemedelsform

Beslutad 2005

X

nej

ja

X

nej

Läkemedelsform är den form
läkemedel kommer ifrån
tillverkare/apotek dvs pulver,
tabletter. Att sedan skriva
läkemedelsform vid
administreringstillfället ökar
sannolikt risken för
missförstånd och fel.
Beredningsform är ett
vedertaget begrepp och
innebär i vilken form
läkemedelet ska ges. Pulvret
ska spädas med Nacl för
injektion eller pulvret ska strö
över filmjölken och intas per
os.
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kommentar och användningsområde

synonym

9(15)

källa

tillstyrker tillstyrker synpunkter på term, definition
term
def
och kommentar

Beslutad 2005

X

X

Senast beslutad
2005

X

X

ja
läkemedelsordinatö se under kommentar till
r
ordination

ordination

Yrkeskategorier behöriga att ordinera och förskriva
läkemedel är läkare, barnmorskor, sjuksköterskor,
tandläkare, tandhygienister och veterinärer.
Observera att förskrivare och läkemedelsordinatör är två
olika roller som kan innehas av samma person men i olika
situationer.
Exempel på ordinationer: läkemedelsbehandling och andra
typer av behandlingar, dieter, fysisk aktivitet.

beslut av behörig hälsooch sjukvårdspersonal
som är avsett att påverka
en patients hälsotillstånd Den person som ordinerar benämns ordinatör. Den person
genom en att patient ska som ordinerar läkemedel benämns läkemedelsordinatör.
bli föremål för hälsooch sjukvårdsåtgärd
Yrkeskategorier behöriga att ordinera och förskriva
läkemedel är läkare, barnmorskor, sjuksköterskor,
tandläkare, tandhygienister och veterinärer.
Jfr 1 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och
sjukvården

ordinationsdatum

(för läkemedel:) datum
då beslut fattas om
läkemedelsbehandling

Beslutad 2005

nej

ja

nej
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term

definition

kommentar och användningsområde

ordinationsorsak

skäl till ordination som
ordinatör anger

Exempel på skillnaden mellan indikation och
ordinationsorsak: Ett läkemedel sätts in på indikationen
astma medan ordinationsorsaken är att lösa segt slem.

synonym

10(15)

källa

tillstyrker tillstyrker synpunkter på term, definition
term
def
och kommentar

Ny termpost

X

X

Ny termpost

X

X

Senast beslutad
2006

X

X

ja

nej

ja

Jfr indikation, svårt att förstå skillnaden, hur används
begreppen ute i verksamheten?

ordinatör
recept

se under kommentar till
ordination
(inom
läkemedelshantering:)
handling, utfärdad av en
förskrivare, som innebär
auktorisation för apotek
att expediera en viss
läkemedelsprodukt, en
extemporeberedning
eller teknisk sprit till en
viss person

Inom läkemedelsstatistiken omfattas inte läkemedel
förskrivna till djur.
Observera att ”recept” används i en vidare betydelse i
andra sammanhang.
Jfr 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om
förordnande och utlämnande av läkemedel m.m.
(receptföreskrifter).
Termen recept kan i statistiksammanhang även användas
som mått för antalet expedieringsdelar.

nej

Ordinationsorsak och
indikation är inte synonymt
eftersom man ibland ordinerar
ett läkemedel mot förskriven
indikation, dvs trots att
indikationen inte finns vill
förskrivaren ordinera ett
läkemedel, då kan
ordinationsorsaken vara något
annat än indikationen. Ibland
så kan läkemedel ordineras
trots att det finns indikation på
att inte använda föreskrivet
läkemedel.

Regler och tillstånd/Fackspråk och
informatik
term

definition

tidigare
läkemedelsordinati
on

läkemedelsordination
som avser en avslutad
läkemedelsbehandlingint
e längre är aktuell

utlämning

del av
läkemedelsexpediering
som innebär att
förskriven
läkemedelsvara
överlämnas till patient
eller patientombud
(av läkemedel:)
avslutande av
användning av en viss
läkemedelsprodukt
datum för utsättning
se under kommentar till
läkemedelsexpedieringe
xpedieringsdel
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kommentar och användningsområde

synonym

11(15)

källa

tillstyrker tillstyrker synpunkter på term, definition
term
def
och kommentar

Beslutad 2005

X

ja

utsättning

utsättningsdatum
varurad

nej

ja

nej

X

”

Beslutad 2005

En utsättning måste tidsanges.

Beslutad 2005

X

X

Beslutad 2005
Beslutad 2005

X

X

En tidigare
läkemedelsordination kan
visst vara aktuell, föreslår
avslutad
läkemedelsordination
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Version utan spåra ändringar
term

definition

kommentar och användningsområde

synonym

källa

aktiv substans

(i läkemedel:) beståndsdel vars
syfte är att ge effekt i kroppen

Övriga ämnen som kan ingå i en läkemedelsprodukt kallas hjälpämnen.
Exempel på sådana är färgämnen, konserveringsmedel, bindemedel
(möjliggör sammanpressning av tabletten) och drageringsmedel (används
för att ge ytskiktet på tabletter och kapslar önskvärda egenskaper).

verksam substans

Ny termpost

aktuell
läkemedelsordination

dos

doseringsintervall

Beslutad 2006
vid given tidpunkt gällande
ordination som avser
läkemedelsbehandling
(av läkemedelsprodukt:) mängd Mängden uttrycks med ett exakt värde eller ett intervall.
som ska administreras
Exempel på dos: 2 tabletter, 50 mg, 2-3 tabletter.
tidsintervall mellan
Exempel:
administreringstillfällen
I doseringen 1 tablett (25 mg) dagligen är ”25 mg” eller ”1 tablett” dosen
och doseringsintervallet 24 timmar.
I doseringen 2 tabletter (25 mg) morgon och kväll är ”50 mg” eller ”2
tabletter” dosen och doseringsintervallet 12 timmar.
Ibland är det inte praktiskt möjligt att administrera med exakt lika
doseringsintervall, som t.ex. i fallet 1 tablett (25 mg) morgon, middag, kväll.

Beslutad 2005

administreringsintervall Beslutad 2005
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term

definition

kommentar och användningsområde

expedieringsdel

del av läkemedelsexpediering
då olika läkemedelsvaror av
samma läkemedelsprodukt
lämnas ut

Varje förpackningsstorlek motsvarar en expedieringsdel.

synonym

13(15)

källa

Beslutad 2005

Om t.ex. 75 tabletter har skrivits ut men det bara finns
förpackningsstorlekarna 25 och 50 tabletter ger det 1 läkemedelsexpediering
med 2 expedieringsdelar.
Vid extemporeberedning bildar varje ingrediens en egen expedieringsdel
inom en läkemedelsexpediering.
Termen reciperad har tidigare använts för detta begrepp.

extemporeberedning

förskrivning

Termen varurad används i statistiksammanhang inom Apotekens Service
AB som mått för antalet expedieringsdelar.
läkemedel med viss
Jfr 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och extemporeläkemedel
läkemedelsform och styrka som utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter), och 2 §
tillverkas på apotek vid ett visst Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (1995:7) om tillstånd för
ex tempore-beredning
tillfälle för viss patient, viss
försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter).
sjukvårdsavdelning, visst djur
eller viss djurbesättning
utfärdande av recept,
Yrkeskategorier behöriga att utfärda förskrivningar enligt 2 kap. 3-11 §§
livsmedelsanvisning,
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och
hjälpmedelskort eller dosrecept utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, är läkare, barnmorskor,
sjuksköterskor, tandläkare, tandhygienister och veterinärer.
En person behörig att förskriva kallas förskrivare.
Se Socialstyrelsens föreskrifter (2001:16) om kompetenskrav för
sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel och Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:21) om rätt för barnmorskor att
förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte.
Termen förskrivning kan även stå för själva resultatet av att förskriva.

Beslutad 2005

Senast beslutad 2005

Regler och tillstånd/Fackspråk och
informatik

2011-05-20
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Begrepp inom läkemedelsområdet

term

definition

kommentar och användningsområde

förskrivningsorsak

skäl till förskrivning som
förskrivare anger

I läkemedelssammanhang avses med förskrivningsorsak skäl som
förskrivaren anger på receptet och i patientjournalen för förskrivning av
läkemedel till en viss patient.

Socialstyrelsens publikation
Förskrivningsorsak vid
läkemedelsordination, 2006-107-25

indikation

omständighet som utgör skäl
för att vidta en viss åtgärd

I läkemedelssammanhang avses med indikation de sjukdomar och
hälsoproblem som ett läkemedel kan ordineras eller förskrivas för.

Beslutad 2007
Socialstyrelsens publikation
Förskrivningsorsak vid
läkemedelsordination, 2006-107-25

Exempel på skillnaden mellan indikation och ordinationsorsak: Ett
läkemedel sätts in på indikationen astma medan ordinationsorsaken är att
lösa segt slem.

Beslutad 2007

insättning

kontraindikation

läkemedelsadministrering

(av läkemedel:) påbörjande av
användning av en viss
läkemedelsprodukt
omständighet som utgör skäl
för att inte vidta en viss åtgärd

tillförsel av läkemedel till
kropp

synonym

14(15)

Jfr ordinationsorsak, svårt att förstå skillnaden, hur används begreppen
ute i verksamheten?
En insättning måste tidsanges.

Beslutad 2005

Exempel: Naturläkemedel som innehåller johannesört ska inte användas
under medicinering med Waran.
Vid graviditet och amning bör inte det blodfettssänkande läkemedlet
simvastatin ordineras.
Läkemedelsadministrering avser både när patienten ger sig själv ett
läkemedel och när hälso- och sjukvårdspersonal tillför läkemedlet.

källa

Ny termpost

administrering av
läkemedel

Ny termpost

Regler och tillstånd/Fackspråk och
informatik

2011-05-20
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Dnr 6.8-17769/2011

Begrepp inom läkemedelsområdet

term

definition

kommentar och användningsområde

läkemedelsexpediering

färdigställande och utlämning
av förskrivet läkemedel eller
extemporeberedning

En läkemedelsexpediering kan ge upphov till flera expedieringsdelar.

synonym

15(15)

källa

Beslutad 2005

Varje läkemedelsexpediering motsvarar ett recipe inom
läkemedelsstatistiken.
Recipe gällde tidigare även för rekvisition, livsmedelsanvisning,
hjälpmedelskort och dosrecept. Tidigare synonymer till recipe var
receptpost och läkemedelspost.

Jfr förskrivning; recept
läkemedelsform

form som läkemedel föreligger
i

Exempel: tabletter, kapslar, suppositorier, krämer, depotplåster, granulat.

beredningsform

Beslutad 2005

Eftersom vissa läkemedelsformer måste beredas före administrering kan
man använda uttrycket ”läkemedelsform vid administreringstillfället” för att
förtydliga vad som avses. Exempel: ”Granulat” är fasta
läkemedelsberedningar som vanligen är avsedda för oral användning,
eventuellt efter upplösning eller uppslamning. ”Pulver till infusionsvätskor”
är fasta beredningar avsedda för framställning av infusionsvätskor.
läkemedelsordinatör
ordination

se under kommentar till
ordination
beslut av behörig hälso- och
sjukvårdspersonal som är avsett
att påverka en patients
hälsotillstånd genom en hälsooch sjukvårdsåtgärd

Beslutad 2005
Exempel på ordinationer: läkemedelsbehandling och andra typer av
behandlingar, dieter, fysisk aktivitet.
Den person som ordinerar benämns ordinatör. Den person som ordinerar
läkemedel benämns läkemedelsordinatör.
Yrkeskategorier behöriga att ordinera och förskriva läkemedel är läkare,
barnmorskor, sjuksköterskor, tandläkare, tandhygienister och veterinärer.
Jfr 1 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Senast beslutad 2005

Regler och tillstånd/Fackspråk och
informatik

2011-05-20
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Begrepp inom läkemedelsområdet

term

definition

kommentar och användningsområde

ordinationsorsak

skäl till ordination som
ordinatör anger

Exempel på skillnaden mellan indikation och ordinationsorsak: Ett
läkemedel sätts in på indikationen astma medan ordinationsorsaken är att
lösa segt slem.

synonym

16(15)

källa

Ny termpost

Jfr indikation, svårt att förstå skillnaden, hur används begreppen ute i
verksamheten?
ordinatör
recept

tidigare
läkemedelsordination
utsättning

varurad

se under kommentar till
ordination
(inom läkemedelshantering:)
handling, utfärdad av en
förskrivare, som innebär
auktorisation för apotek att
expediera en viss
läkemedelsprodukt, en
extemporeberedning eller
teknisk sprit till en viss person
läkemedelsordination som inte
längre är aktuell
(av läkemedel:) avslutande av
användning av en viss
läkemedelsprodukt
se under kommentar till
expedieringsdel

Ny termpost
Observera att ”recept” används i en vidare betydelse i andra sammanhang.

Senast beslutad 2006

Jfr 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och
utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter).
Termen recept kan i statistiksammanhang även användas som mått för
antalet expedieringsdelar.
Beslutad 2005
En utsättning måste tidsanges.

Beslutad 2005

Beslutad 2005

