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BAKGRUND



Kort om uppdraget vi fick 2018
• Utreda hur termer och begrepp med koppling till ordination och 

förskrivning av läkemedel, ska kunna hanteras och tolkas likartat 
oberoende av aktör eller system 

• Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt i
– Socialstyrelsens krav på hur en läkemedelsordination ska dokumenteras (HSLF-FS 2017:37)

– … samt med hänsyn tagen till de behov som finns i samband med införandet av NLL



Projekt 2018-2019
• Det vi arbetar med i projektet:

– Definitioner i Termbanken

– Begreppsmodell

– Informationsmodell

– Koder/kodverk

– Delrapport december 2018

– Slutrapport december 2019

• Samarbete med:

– eHälsomyndigheten

– Läkemedelsverket

– SKL

– Inera



Socialstyrelsens krav på hur en 
läkemedelsordination ska dokumenteras

De uppgifter om en läkemedelsordination som ska dokumenteras är

1. läkemedelsnamn eller aktiv substans

2. läkemedelsform

3. läkemedlets styrka 

4. dosering

5. administreringssätt

6. administreringstillfällen

7. läkemedelsbehandlingens längd

8. ordinationsorsak

9. när och hur läkemedelsbehandlingen ska följas upp eller avslutas

10. i förekommande fall, anledningen till att läkemedlet inte får bytas ut mot ett 
likvärdigt läkemedel

11. sådana övriga uppgifter som behövs för en säker hantering av läkemedlet



Begreppsinventering

läkemedelsnamn

aktiv substans

läkemedelsform

läkemedlets styrka 

dosering

administreringssätt

administreringstillfällen

läkemedelsbehandlingens längd 

ordinationsorsak

beredningsform, 
läkemedelsform vid 

administrering

verksam substans, substans, 
aktiv ingrediens, ingrediens, 
beståndsdel, 
referenssubstans, 
modersubstans, active
moiety, ARES, ACTI, 
visningssubstans, terapeutisk 
komponent, läkemedel, 
farmaceutisk produkt

produktnamn, handelsnamn, 
företagsnamn, legalt namn, 

läkemedelsprodukt, 
läkemedelsvara, 

läkemedelsartikel

referensstyrka, 
styrkebenämning

dos, doseringsanvisning, 
periodicitet, vid behovs-

ordination

administreringsställe, 
administreringsplats, 
administreringsväg, 
administreringsmetod

behandlingsorsak, ändringsorsak, insättningsorsak, 
utsättningsorsak, indikation, behandlingsändamål, 
ordination, dosjustering 

intagstillfälle, doseringstillfälle, 
administrering av läkemedel, 
iordningställande av läkemedel



VAD ÄR ENHETLIGARE 
BEGREPPSANVÄNDNING?



Vad är terminologi?

• Terminologi: samling termer inom ett område

• Terminologi: läran om terminologi

• Termer i en termbank vs. termer i kodverk



Vad är terminologi?

• Terminologi: samling termer inom ett område

• Terminologiläran

• Termer i en termbank vs. termer i kodverk



Begreppstetraedern

2019-05-23

begrepp

definition

vedväxt som är högvuxen 
och icke klättrande och som 
har genomgående huvudstam

Jfr buske: vedväxt som är högvuxen 
och icke klättrande och som saknar 
genomgående huvudstam

referenter

träd

termer

tree

Baum

arbre

drvo

[TNC 96: Skogsordlista, 1994]



FALLSTUDIE





modersubstans
active moiety

ACTI-M

ACTI-R

referenssubstans

icke-kovalent 
bundna ämnen

visningssubstans

ACTI-B

ARES

salt



[hjälpämnen] aktiv substans

läkemedel

del av del av

[enkel]
t.ex. paracetamol eller klopidogrel

[förening]
t.ex. klopidogrelbesilat

del av del av

[aktiv del av 
förening] 

(active moiety)
t.ex. klopidogrel

[icke aktiv del av 
förening]

typiskt hydrat  eller 
saltbildare, t.ex. 

besilat

Termpost i 
termbanken

Termpost saknas i 
termbanken

Precis term för 
active moiety
verkar saknas 
på svenska.



Resultat i termbanken

Anmärkning till aktiv substans:

En aktiv substans kan vara: 

 en enkel substans som är aktiv i sig själv, t.ex. 
paracetamol eller klopidogrel

 en förening av substanser, t.ex. 
morfinhydroklorid eller klopidogrelbesilat

 den del i en förening av substanser som är 
aktiv, dvs. avsedd att ge läkemedlets 
terapeutiska effekt eller skapa möjlighet att 
ställa diagnos, t.ex. morfin eller klopidogrel.  

Anmärkning till styrka:

Styrkan som anges för aktiva substanser som är 
föreningar kan avse hela föreningen, t.ex. 
morfinhydroklorid, eller den aktiva delen i 
föreningen, t.ex. morfin.



LÄRDOMAR



”Hur svårt kan det vara?”

”Nu är vi klara!”



Olika perspektiv

Nuläge – Önskat läge

Krav - Behov



Samarbete olika aktörer



Tack för oss!

alma.hjerten-soltancharkari@socialstyrelsen.se

victoria.johansson@socialstyrelsen.se



Besök oss gärna – monter B04:12


