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Varför behöver vi 
gemensamma kodverk?





Varför fokus på kodverk?

De behövs i vårdinformationssystemen vare sig det finns något 

gemensamt eller inte

Nationella register och tjänster kräver att vissa kodverk används vid 

överföring av information

 Konkret och lätt att förstå sig på

 Bra att börja med för att lösa frågor kring kvalitetssäkring, 

ägandeskap, förvaltning och tillgängliggörande



Två exempel

 Yrkeskategorier

 Förstudie genomförd av SKL under 2018

 Administreringssätt

 Behövs i nationella läkemedelslistan och kommer därmed på sikt införas i alla 

vårdinformationssystem som används för att förskriva läkemedel

 Arbete med första version av kodverk leddes av SKL hösten 2018



Olika register kräver olika kodverk vid rapportering -> Det är 

omöjligt för regionerna att göra rätt

 Ingen regions kodverk stämmer överens med någon annans

 Koderna används 

 för behörighetsstyrning 

 i schemaläggning 

 för att styra vem som ska se vilken vy

 för uppföljning

 m.m.

Kodverk för yrkeskategorier



Hur skiljer sig yrkeskategori från befattning och roll?

 Vilka behov ska en gemensamt kodverk ta höjd för?

 Vem äger och förvaltar kodverket?

 Vilka konsekvenser medför införandet av ett nytt kodverk såväl 

regionalt som i de register som behöver informationen?

Vägen mot ett gemensamt kodverk
för yrkeskategorier



Administreringssätt



Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista

8 § I den utsträckning det behövs för ändamålen enligt 2-5 §§ får 

den nationella läkemedelslistan innehålla följande uppgifter:

1. förskriven vara, mängd och dosering, aktiv substans, 

läkemedelsform, styrka, administreringssätt, 

läkemedelsbehandlingens längd, behandlingsändamål och datum för 

förskrivning,

Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS 2017:37) om ordination och 

hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

Dokumentation av läkemedelsordinationer

9 § Läkemedelsordinationer ska dokumenteras i patientjournalen på 

ett strukturerat sätt och i ett enhetligt format.



Hur ska administreringssätt anges 
i Nationella läkemedelslistan?

 eHälsomyndigheten höll två workshops med fokus på nuläge, olika 

aktörers behov och lösningsalternativ

 Fem olika kodverk för administreringssätt

 Använd basinformation från Läkemedelsverket där det går

Urval ur Snomed CT



Administreringssätt

Lagen om 

nationell 

läkemedelslista

Administreringsväg

Administreringsmetod

Administreringsställe

IDMP, FHIR, NI

Administreringsväg

Administreringsmetod

Administreringsställe

Precisering av administreringsställe

Medicinteknisk produkt

Nationella 

läkemedelslistan

+ standarder =

+ behov =



Vad består administreringssätt i 
Nationella läkemedelslistan av?

oralt, intravenöst, kutant…

sväljning, inhalation, injektion…

insulinpump, nebulisator…

öga, öra, lår…

höger, vänster, utsida…

Administreringsväg

Administreringsmetod

Nationella 

läkemedelslistan
Administreringsställe

Medicinteknisk produkt

Precisering av administreringsställe



Ett eller två kodverk?

höger öga

öga

(administreringsställe)
höger

(precisering av 

administreringsställe)

höger öga

vänster öga

vardera öga

höger öra

vänster öra

vardera öra

höger näsborre

vänster näsborre

vardera näsborre

höger armveck

…

Administreringsställe

öga

öra

näsborre

armveck

…

Precisering av administreringsställe

höger

vänster

vardera

…



Behov vid dokumentation av 
administreringssätt

 Behov av förifyllnad och stöd vid ordination

 Behov av fler begrepp än de som EDQM täcker

läkemedelsprodukt

läkemedelsform

administreringsväg

administreringsmetod

EDQM

administreringsväg

administreringsmetod

Snomed CT

administreringsställe

precisering av 

administreringsställe

medicinteknisk produkt



Dags att ta fram ett första förslag!

 SKL fick i uppdrag att leda en arbetsgrupp för att ta fram förslag på 

innehåll i kodverken för administreringssätt hösten 2018

Representanter från Socialstyrelsen, Inera och tre regioner

 Insamling av underlag från befintliga system och EDQM



Vårt arbete med kvalitetssäkring

Utkast

Granska utifrån 

vårdens behov

Snomed CT-

kodning

Beskrivningar av 

kodverken + 

språklig granskning

Iterativ 

process

Regionerna

Arbetsmöte

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

var 2-3:e vecka 

september-december -18
SKL

Utkast

SKL



Hur jobbade vi mot rena kodverk?

Beskrivning av varje kodverk

och riktlinjer för benämningar

EDQMs kodverk för administreringsvägar

via gastrostomi

via jejunostomi

PEG-kateter

gastrostomikateter

gastrostomiport 

jejunostomikateter



Sammanfattning och tips



Vad kännetecknar ett användbart 
kodverk?

Har ett tydligt syfte

 Avser ett tydligt avgränsat begreppsområde

Har entydigt innehåll – är ”rent”

Har ett innehåll som tar höjd för olika intressenters behov

 Är förankrat hos berörda intressenter

 Förvaltas aktivt

 Är tillgängligt i digital form



Viktiga steg i arbetet med kodverk

Bestäm vilken 
information som 

ska uttryckas med 
kodverk

Bestäm ägare
Sätt ramarna för 

kodverket
Samla innehåll

Kvalitetssäkra 
innehåll och sätt 
terminologi och 

koder

Förankra Fatta beslut ImplementeraTillgängliggör Förvalta



Ytterligare tips

 Anpassa arbetet utifrån gällande förutsättningar

Utgå från det som finns men våga ifrågasätta

 Sträva efter så ”rena” kodverk som möjligt men var pragmatisk och 

gör det användbart

 Samla den kompetens som behövs

 Arbeta i mindre team

 Arbeta iterativt



Tack för oss!

Ni hittar oss i monter 

B04:12, Studio e-hälsa

Mer om administreringssätt:

Torsdag 10:30-11:30

Lokal F1, 

Vision e-hälsa i praktiken –

Arbetet med kodverk för 

Nationella läkemedelslistan


