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Bakgrund



Bakgrund

− I Nationella läkemedelslistan ska informationen i största möjliga mån vara 
strukturerad

−eHälsomyndigheten har i uppdrag att arbeta med strukturerad 
läkemedelsinformation

−eHälsomyndigheten, Socialstyrelsen, SKL, Läkemedelsverket och Inera
har arbetat tillsammans med dessa frågor



Vision 2025 i praktiken

Standarder
IDMP

FHIR

NI

Enhetligare 
begrepps-

användning

Termer

Begrepp



Varför behövs strukturerad information?

− Minskar risken för missförstånd och misstag

− Ökar möjligheter till uppföljning

− Möjliggör återanvändning av information

− Möjliggör interoperabilitet



Förskrivning

−En förskrivning som skickas till Nationella läkemedelslistan behöver 

innehålla viss information i ett visst format ex. läkemedelsprodukt, 

dosering, behandlingsändamål och administreringssätt

−När det finns valbara alternativ krävs gemensamma kodverk



Exempel - förskrivning av injektionslösning

Förskrivare väljer läkemedel

Förskrivare får förslag på 

administreringsväg och 

administreringsmetod. Väljer att ange 

administreringsväg intravenöst och

metod injektion.

Förskrivare skapar dosering. Får förslag 

på dosenhet. Anger dosering 15000 E en 

gång dagligen. 

Heparin

Administreringsväg: 

Intravenöst (patient: i ven)

Subkutant (patient: i underhuden)

Extrakorporealt (patient: utanför kroppen)

Administreringsmetod: 

Injektion (patient: injiceras)

Dosenhet: E

injektionsvätska, 

lösning

Läkemedelsprodukt (NPL id)

5000 IE/ml

Förskrivare får förslag på 

behandlingsorsak och 

behandlingsändamål. Väljer lämpliga. 

Behandlingsorsak: Peritendinitis crepitans

Behandlingsändamål: Mot inflammation i senskida

Mot inflammation i senskida. 15000 E en 

gång dagligen. Injiceras i ven. 



Arbetet med kodverk

Lagen om nationell 
läkemedelslista

• Administreringssätt

IDMP, FHIR, NI

• Administreringsväg

• Administreringsmetod

• Administreringsställe

Nationella 
läkemedelslistan

• Administreringsväg

• Administreringsmetod

• Administreringsställe

• Precisering av 
administreringsställe

• Medicinteknisk 
produkt

Arbetet mer termer och begrepp har resulterat i behov av att uttrycka 

viss information med kodverk. Ett exempel är administreringssätt.



Administreringssätt i 

Nationella läkemedelslistan



Administreringssätt

okulärt

sublingualt

endotrakeopulmonellt

intravenöst

droppning

upplösning i munnen

inhalation

injektion

infusion

infusionspump

andningsbehållare

subkutan venport

öga

munhåla

armveck

vänster

höger



Administreringssätt i Nationella 
läkemedelslistan

okulärt

sublingualt

endotrakeopulmonellt

intravenöst

droppning

upplösning i munnen

inhalation

injektion

infusion

administreringsväg

administreringsmetod

administreringsställe

precisering av 

administreringsställe

medicinteknisk produkt vid 

läkemedelsadministrering

infusionspump

andningsbehållare

subkutan venport

öga

munhåla

armveck

vänster

höger



Ange bara det som är relevant!

administreringsväg

administreringsmetod

administreringsställe

precisering av 

administreringsställe

medicinteknisk produkt vid 

läkemedelsadministrering

Förifyllda eller begränsade 

val utifrån produktinformation
Hypotes: Någon av dessa måste anges

Dessa kan anges om det behövs



Exempel – förskrivning av suppositorium

Förskrivare väljer läkemedel

Förskrivare får förslag på 

administreringsväg och 

administreringsmetod. Väljer att inte 

ändra eller lägga till något.

Förskrivare skapar dosering. Får förslag 

på dosenhet. Anger dosering 1 

suppositorium 2 gånger dagligen. 

Asacol

Administreringsväg: 

Rektalt (patient: i ändtarmen)

Administreringsmetod: 

Insättning (patient: insättes)

Dosenhet: suppositorium

suppositorium

Läkemedelsprodukt (NPL id)

500 mg

Förskrivare får förslag på 

behandlingsorsak och 

behandlingsändamål. Väljer lämpliga. 
Mot inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit). 

1 suppositorium 2 gånger dagligen. Insättes i ändtarmen.

Behandlingsorsak: ulcerös kolit

Behandlingsändamål: Mot inflammatorisk 

tarmsjukdom (ulcerös kolit)



Exempel – förskrivning av förfylld injektionspenna

Förskrivare väljer läkemedel

Förskrivare får förslag på 

administreringsväg och -metod.

Förskrivare skapar dosering. Får 

förslag på dosenhet. Anger dosering 

1 förfylld penna som engångsdos.

Emerade

Administreringsväg: 

Intramuskulärt (patient: i muskel)

Administreringsmetod: 

Injektion (patient: injiceras)

Dosenhet: förfylld penna

injektionsvätska, lösning 

i förfylld injektionspenna 

Läkemedelsprodukt (NPL id)

150 mikrogram

Förskrivare får förslag på 

behandlingsorsak och 

behandlingsändamål. Väljer lämpliga. 

För injektion vid allvarlig akut allergisk 

reaktion. 1 förfylld penna som engångsdos. 

Injiceras i muskel på utsida lår.

Behandlingsorsak: anafylaktisk reaktion

Behandlingsändamål: För injektion vid 

allvarlig akut allergisk reaktion

Administreringsställe: 

Lår

Buk

Överarm

Höft

Underarm

Underben

Precisering av administreringsställe: 

Höger

Vänster

Vardera

Utsida

Insida

Utifrån väg, väljer förskrivaren 

administreringsställe och 

precisering av administreringsställe.



Exempel – förskrivning av inhalationsspray med 
andningsbehållare

Förskrivare väljer läkemedel

Förskrivare får förslag på 

administreringsväg och 

administreringsmetod.

Förskrivare skapar dosering. Får förslag 

på dosenhet. Anger dosering 1 

inhalation vid behov. 

Airomir

Administreringsväg: 

Oralt (patient: i munnen)

Administreringsmetod: 

Inhalation (patient: inhaleras)

Dosenhet: inhalation

inhalationsspray, 

suspension

Läkemedelsprodukt (NPL id)

0,1 mg/dos

Förskrivare får förslag på 

behandlingsorsak och 

behandlingsändamål. Väljer lämpliga. 

Luftrörsvidgande vid astma. 1 inhalation vid behov. 

Inhaleras i munnen med andningsbehållare.

Behandlingsorsak: astma

Behandlingsändamål: Luftrörsvidgande vid astma

Medicinteknisk produkt: 

Andningsbehållare

Administreringsväg: 

Oralt (patient: i munnen)Lägger till andningsbehållare 
eftersom patienten är ett barn.



Läkemedelsverket tillhandahåller 

basinformation om läkemedel



LVs uppdrag rörande NPL

−Utöka Nationellt produktregister för läkemedel med information som 
behövs för byggandet av NLL, t.ex.:

− Administreringssätt

− Förbättrad information om ingående substanser



Kodverk och standarder i två kontexter
Internationellt Nationellt

IDMP (ISO)EDQM Standard Terms Medra

Informationsflöden

Syfte: Utveckla, godkänna produkter Syfte: Använda och dokumentera

Snomed-CTNPL/Vara ICD10



EDQM
European Directorate for the Quality of Medicines

−Direktorat under Europeiska rådet (mer än EU!) för
kvalité för läkemedel och hälso- och sjukvård

−Upprättar standarder för kvalitetssäkring av t.ex. substanser och 
analysmetoder

−Tillhandahåller terminologier och kodverk kring läkemedelsprodukter och 
läkemedelssubstanser 



−900 termer på 34 språk

−Många beroenden

EDQMs termer och kodverk

EDQM Standard Terms

Administrable dose form 

Administration method 

Basic dose form 

Closure 

Combination pack 

Combined term 

Combined pharmaceutical dose form 

Container 

Dosage form 

Intended site 

Manufactured dose form 

Manufactured item 

Mapped term 

Medicinal product 

Patient-friendly term 

Pharmaceutical dose form 

Pharmaceutical form

Pharmaceutical product 

Release characteristics 

Route of administration 

State of matter 

Transformation 

Unit of presentation 

Läkemedelsform

Basic dose form

State of matter

Administrations-
metod

Release characteristics

Avsedd 
administrerings-

plats

Transformation

Container

Combination packCombined term

Combined 
pharmaceutical dose 

form

Läkemedels-
produkt

Administrerings-
väg

administreringsväg

administreringsmetod

administreringsställe

precisering av 

administreringsställe

medicinteknisk produkt vid 

läkemedelsadministrering



Adminstreringssätt

Exempel:
- Kutant/transdermalt
- Okulärt eller Öga
- Parenteralt
För diffust för att dokumentera 
administreringställe i vården –
kommer inte att användas i NLL

Exempel:
- Inhalation
- Injektion
- Sväljning

Läkemedelsform

Basic dose form

State of matter

Administrations-
metod

Release characteristics

Avsedd 
administrerings-

plats

Transformation

Container

Combination packCombined term

Combined 
pharmaceutical dose 

form

Läkemedels-
produkt

Administrerings-
väg

Eng: Intended site ≈ Administreringsställe

Exempel:
- Intramuskulärt
- Oralt
- Rektalt
Kopplas till produkten 
utifrån vad den är 
godkänd för

Är beroende av vilken 
läkemedelsform 
produkten har

Är också beroende 
av vilken 
läkemedelsform 
produkten har



Vad Läkemedelsverket gör

Lägger till nya element i NPL:

− Administreringsväg på alla godkända läkemedel (c:a 14500 st)
och de vanligaste licensprodukterna och extemporeläkemedlen

− Administreringsmetod och Avsedd administreringsplats på alla läkemedelsformer

− Endast Administreringsmetod används för NLL

− Lägger till metadata kring ingående aktiva substanser



Arbete med kodverk för 

administreringssätt



Arbetsgrupp



Arbetsgruppens uppgift

−Ta fram förslag på de fem kodverken för administreringssätt

− Mappa termer för väg och metod från EDQM till Snomed CT och 
ev. lägg till fler termer vid behov

− Ta fram nya urval ur Snomed CT för ställe, precisering av ställe 
och medicinteknisk produkt med fokus på det som används för 
förskrivning

−Ta fram förslag på kodverk för dosenhet

−Första avstämning att förslagen möter vårdens behov

−Ta fram beskrivningar av kodverken och riktlinjer för kodbenämningar

administreringsväg

administreringsmetod

administreringsställe

precisering av 

administreringsställe

medicinteknisk produkt vid 

läkemedelsadministrering

dosenhet



Iterativt arbetssätt i grupp

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

SKL

Utkast

SKL



Resultat

−Förslag på termer i de fem kodverken för administreringssätt och 
kodverket för dosenhet

−Lista med exempelordinationer där vi testat att applicera kodverken för att 
upptäcka luckor och svåra fall

−Överlämning till eHälsomyndigheten i januari 2019



Snomed CT



Varför valde vi Snomed CT?

−EDQM-kodverken har syfte att registrera information vid godkännandet av 
läkemedel

−Behov att dokumentera faktisk planerad eller utförd administrering i vården

−Snomed CT är ett etikettsystem för allt som görs och finns i vården. En 
styrka är att det är multidimensionellt och kan gruppera och finfördela 
utefter behov och ändå hänga ihop. (Till skillnad från en lista med termer 
och koder utan inbördes kopplingar)

−Vi kan själva utöka Snomed CT med precision, flexibilitet och får 
förvaltningen av systemet på köpet



Arbetet med Snomed CT

administreringsväg

administreringsmetod

administreringsställe

precisering av 

administreringsställe

medicinteknisk produkt vid 

läkemedelsadministrering

Mappning mellan EDQM 

och Snomed CT

Nya urval ur Snomed CT



Olika termer för samma begrepp

Exempel på administreringsväg:

 EDQM: Intravesikal användning

 Snomed CT: 372471009 |intravesikalt|

 Patientterm: i urinblåsan

Exempel på medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering:

 Snomed CT: 17102003 |nasogastrisk sond|

 Patientterm: sond via näsan

Exempel på administreringsställe:

 Snomed CT: 91470000 |axillär region, struktur|

 Patientterm: armhåla



Internationellt intresse

−SNOMED International följer vårt arbete med mappning av Snomed CT till 
EDQM:s kodverk

−De begrepp vi kompletterar kodverket med har en stor sannolikhet att 
lyftas upp även på den internationella nivån

−De begrepp vi kompletterar kodverket med tas även upp i internationella 
Snomed CT

−Sverige är först ut att tillämpa EDQM:s kodverk och Snomed CT 
tillsammans för administrationssätt

−Andra EU-länder är snart där



Vad händer nu?



Vad händer nu?

−En arbetsgrupp med representanter från vård, apotek och 
systemleverantörer färdigställer kodverken

−Kopplingar mellan kodverken skapas för att underlätta vid 
dokumentationstillfället

−eHälsomyndigheten bygger en teknisk lösning för lagring, distribution och 
förvaltning av kodverken

−eHälsomyndigheten kommer att förvalta innehållet i kodverken, med stöd 
av kompetens inom ex. Snomed CT



Att arbeta med standarder och 
enhetligare begrepp nationellt

Våra erfarenheter:

−Lagar och föreskrifter är inte samstämmiga vilket ger utmaningar

−Olika aktörer har olika behov, kompromisser blir nödvändiga

− Inte en standard som löser allt, snarare flera som behöver samverka

−Att olika kompetenser och organisationer samarbetar är nödvändigt

−Det tar tid

−Viktigt att hela tiden ha användbarhet och slutanvändare i fokus



Skriv rubrik här

Tack för oss!


