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Varför dokumentera ordinationsorsak?
• Föreskrift HSLF-FS 2017:37

• Del i Nationella läkemedelslistan (Lag [2018:1212])

• Patienten och ordinatören behöver veta varför tidigare ordinatörer 
har valt att påbörja, ändra, fortsätta eller avsluta en 
läkemedelsbehandling

• För patienten är det mycket viktigt med tydlig information om, och 
bättre förståelse för, varför han eller hon tar sina läkemedel.



Ordinationsorsak eller behandlingsorsak?
Ordinationsorsak 

Behandlingsorsak Ändringsorsak 

Ordinationsorsak 
= indikation som en ordinatör anger som 

skäl till en viss ordination

Behandlingsorsak
= en typ av ordinationsorsak 
som avser en viss behandling

Ändringsorsak 
= en typ av ordinationsorsak som 
avser ändring av en behandling

Behandlingsorsak
= en typ av ordinationsorsak 
som avser en viss behandling

Behandlingsändamål
= avsikt med ordinerad behandling så som ordinatören 
formulerat den med patienten som mottagare



Läkemedels-
namn

Läkemedels-
form

Styrka NPL-id Behandlingsorsak Snomed CT-kod Behandlingsändamål

Sobril Tablett 15 mg 19660516000017

ångesttillstånd i samband 
med depression

51861000052105 Mot oro och ångest

ångestsyndrom 197480006 Mot oro och ångest

delirium orsakat av 
alkoholabstinens

8635005

Mot symtom vid 
abstinens

Mot delirium tremens

alkoholabstinenssyndrom 191480000

Mot symtom vid 
abstinens

Lugnande



Hierarki för behandlingsorsaker
• 01 Infektions- och parasitsjukdomar

– 01.01 Förebyggande av infektion

– 01.02 Hudinfektioner

– 01.03 Infektioner i andningsorganen
• 01.03.01 Bakteriella luftvägsinfektioner

– pulmonell antrax (code: 11389007)*

– akut bakteriell faryngit (code: 195658003)

– akut bakteriell bronkit (code: 233598009)

Snomed CT-kod

Kategorikod
i 3 nivåer

* Behandlingsorsaker kan ligga på nivå 2 och 3



Stöd till implementering
• Tillhandahålls via Sils integrationshandledning
• Ska säkerställa att utvecklade gränssnitt stödjer syftet med källan:

– ensad nomenklatur kring behandlingsorsaker 
– underlättande av kommunikation mellan olika aktörer i ordinationskedjan
– skapande av en möjlighet att dokumentera behandlingsorsak på ett strukturerat sätt och 

som underlättar förståelsen av tidigare ordinationer
– att ge patienten tillgång till standardiserade och lättbegripliga beskrivningar av 

ändamålet med behandlingen.

• Mål: En tidseffektiv och uppföljningsbar dokumentation av 
behandlingsorsak



Uppföljningsbar      nytta 

2019-01-24



Nytta!

Ordinerat läkemedel: Metoprolol, 100 mg, depottablett

Insättningsdatum: 2017-06-20

Behandlingsorsak: förebyggande av migrän 

Oj då… metoprolol. Det 
måste sättas ut, 
åtminstone tillfälligt. 
Måste jag göra något mer 
just nu?

Varför har patienten metoprolol?
Aha – behandlingsorsak: 
förebyggande av migrän. Det kan få 
vara ett tag. Ingen mer åtgärd just 
nu.

Patienten har symtom-
givande låg puls!



eller... 



Ordinerat läkemedel: Metoprolol, 100 mg, depottablett

Insättningsdatum: 2017-06-20

Behandlingsorsak: hypertoni

Oj då… metoprolol. Det 
måste sättas ut, 
åtminstone tillfälligt. 
Måste jag göra något mer 
just nu?

Varför har patienten metoprolol?
Aha – behandlingsorsak: hypertoni! 
Det får inte lämnas obehandlat, det 
måste kontrolleras på annat sätt 
den närmaste tiden.

Patienten har symtom-
givande låg puls!



Status
• Nationell källa för ordinationsorsaker (med behandlingsorsak 

och behandlingsändamål) finns i Sil 5.1 och 5.0

• Ändringsorsaker kommer först i den nya Sil-versionen som 
släpps Q3 2020



Olika användningsscenarier
1. Förskrivare väljer ett läkemedel, och hittar en lämplig 

behandlingsorsak kopplad till läkemedlet
2. Förskrivare väljer ett läkemedel, och får förslag på 

behandlingsorsaker kopplade till läkemedlet, men är inte nöjd med 
förslagen

3. Förskrivare väljer ett läkemedel, och får inga förslag på 
behandlingsorsaker kopplade till läkemedlet

4. Förskrivare förskriver något som inte är ett läkemedel
 Behandlingsorsaker och -ändamål har ett begränsat värde



Tre Sil-objekt
• ReasonForPrescription

– Innehåller behandlingsorsaksterm samt Snomed CT-kod och alla  
TreatmentIntent-objekt som tillhör denna behandlingsorsak

• ReasonForPrescriptionCategory

– Innehåller text och kategorikod samt nivån i hierarkin som denna kategori 
är på

• TreatmentIntent

– Innehåller behandlingsändamålsterm och en unik kod (ej Snomed CT-kod)



Sex Sil-tjänster
• Fyra tjänster för att hämta behandlingsorsaker

1. By NPLID

2. By text

3. By Snomed CT-kod

4. By kategorikod

• Två tjänster för att hämta behandlingsorsakskategorier
1. By text

2. By kategorikod



Sil-tjänster för behandlingsorsaker
• getReasonsForPrescriptionByNplId

– Returnerar alla behandlingsorsaker (term + Snomed CT-kod) kopplade till en 
produkt samt behandlingsändamål (term + kod)

– Användning: när man förskriver ett läkemedel ska man få förslag på en eller flera 
behandlingsorsaker som är kopplade (scen. 1); t.ex. Kaspofungin Lorien kopplad till 
”invasiv aspergillos, invasiv kandidainfektion, svampinfektion associerad med febril 
neutropeni”

• getReasonsForPrescriptionByText
– Returnerar alla behandlingsorsaker (term + Snomed CT-kod) som innehåller den 

angivna texten samt behandlingsändamål (term + kod)
– Wildcardsökning möjligt, dvs. %smärta% ge träff på alla behandlingsorsaker som 

innehåller textsträng smärta oavsett plats i hierarkin (scen. 2, 3)



Sil-tjänster för behandlingsorsaker
• getReasonForPrescriptionByCode

– Returnerar behandlingsorsak för angiven Snomed CT-kod samt behandlingsändamål 
(term + kod) 

– Användning: finns en kod i journalen där man vill slå upp behandlingsorsaksterm (kanske 
scen. 3)

• getReasonsForPrescriptionByCategoryCode
– Returnerar alla behandlingsorsaker (term + Snomed CT kod) som ligger under 

hierarkikoden man skickat in, t.ex. "01.03.01" (i nuläget 20 behandlingsorsaker)
– Användning: när ett läkemedel saknar koppling till behandlingsorsak, eller när man inte 

är nöjd med befintlig kopplad term, kan man leta sig fram till önskad behandlingsorsak 
utifrån behandlingsorsakskategori (scen. 2, 3)

– Även behandlingsändamål (term + kod) kopplade till behandlingsorsak följer med



Sil-tjänster för behandlingsorsakskategorier
• getReasonForPrescriptionCategoriesByText

– Returnerar alla hierarkier (textsträng) som innehåller den angivna texten och ligger 
på en viss nivå i hierarkin eller alla nivåer (-1)

– Wildcardsökning möjligt, dvs. %virus%, -1 ger träff på alla 
behandlingsorsakskategorier som innehåller textsträng ”virus” oavsett var i 
hierarkin

– Användning scen. 2, 3

• getReasonForPrescriptionCategoriesByCode
– Returnerar alla behandlingsorsakskategorier som matchar angiven kategorikod
– Användning: bläddra bland hierarkinivåerna, utan att hämta ut hela hierarkin (scen. 

2, 3)



Vad ska skickas på e-recept?
För läkemedel och teknisk sprit

• Behandlingsorsakskod (Snomed CT-kod) (ingen text)

• Behandlingsändamålsterm (ingen kod)

För övriga handelsvaror

• Man kan ange behandlingsorsakskod och 
behandlingsändamålsterm men inte obligatoriskt



Tack!
Birgit Eiermann, Inera birgit.eiermann@inera.se
Emma Hultén, Socialstyrelsen emma.hulten@socialstyrelsen.se

Mer information
• http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/snomed-

ct/ordinationsorsak
• https://www.inera.se/globalassets/tjanster/svenska-informationstjanster-

for-lakemedel/integrationshandledningar/ordinationsorsak.pdf
• https://www.inera.se/globalassets/tjanster/svenska-informationstjanster-

for-lakemedel/sil-5.1-dokumentation/sil-api-specification-5.1.pdf

mailto:birgit.eiermann@inera.se
mailto:emma.hulten@socialstyrelsen.se
http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/snomed-ct/ordinationsorsak
https://www.inera.se/globalassets/tjanster/svenska-informationstjanster-for-lakemedel/integrationshandledningar/ordinationsorsak.pdf
https://www.inera.se/globalassets/tjanster/svenska-informationstjanster-for-lakemedel/sil-5.1-dokumentation/sil-api-specification-5.1.pdf


B04:12
Vi ses i montern!



Hur är uppdateringar tänkta att hanteras?
• Löpande (veckovis) förvaltning av NKOO från och med vecka 13 

2019
• Filer från E-hälsomyndigheten till Sil varje natt
• Ny Sil en gång per vecka  tillhandahålls via Sils API
• Vid behov av ”utredning” om lämplig behandlingsorsak för ett 

läkemedel kan enstaka läkemedel ”bli liggande” okopplade någon–
några veckor

• Ett läkemedel utan förkopplade behandlingsorsaker  sökmöjlighet 
bland alla termer för behandlingsorsak 



Kan behandlingsorsakstermer, Snomed CT-koder 
och/eller behandlingsändamål ändras i NKOO?

Ja. NKOO innehåller hela tiden ett snap-shot av verkligheten just nu. Alla inaktiverade 
behandlingsorsaker sparas i databasen men de distribueras inte ut via Sil. 
E-hälsomyndigheten har tillgång till hela historiken. Det går därmed att ställa en 
förfrågan till Socialstyrelsen om vad som har hänt med en viss behandlingsorsak över 
tid. 

Lagring av uppgift om behandlingsorsak ska ske på ett sådant sätt att den i efterhand 
kan visas exakt så som den presenterades för ordinatören vid ordinationstillfället.



Hur många tecken är tillåtet att använda som 
behandlingsändamål?

• Teoretiskt 255 tecken

• I praktiken absolut gräns 55 tecken

• Just nu längsta behandlingsändamålet 52 tecken (inkl. blanksteg)

• Median 30 tecken

• För detaljer runt läkemedelsförpackningens etiketts utformning 
och begränsningar hänvisas till E-hälsomyndigheten



Ska man kunna få förslag på läkemedel utifrån vald 
behandlingsorsak?

Nej. Informationen i NKOO är inte utformad för beslutsstöd och får inte användas för 
det, dvs. vald behandlingsorsak får inte generera en lista med valbara läkemedel. 

Att, som flera journalsystem gör idag, skapa mallar som ”taggas” med 
behandlingsorsaker borde vara helt ok. 



Hur fungerar synonymer och hierarkin?
• Frivilliga funktioner att använda

• Syftar till att kunna utöka sökmöjligheterna bland alla termer för 
behandlingsorsak

• Synonymer: NKOO innehåller ytterst få synonymer i dagsläget, men vi avser att 
fylla på. Obs! För närvarande finns det inte någon utvecklad Sil-
tjänst som kan leverera synonymer.

• Hierarki: Alla behandlingsorsaker är inordnade i en hierarki som kan användas 
för att öka sökmöjligheterna för användaren (se bild 16). 
Hierarkikoder ska inte lagras i patientjournalen.


