
 
 

 

2017-12-21 Dnr 4.2.2-31729/2017 1(2) 

 
 

  
  

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Resultat av terminologiarbete vid översynen  
av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd  
(SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i  
hälso- och sjukvården  
Här redovisas resultatet av terminologiarbetet som bedrevs vid översynen av  
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedels-
hantering i hälso- och sjukvården. Terminologiarbetet bedrevs enligt Social- 
styrelsens terminologiprocess med sakkunniga och terminologer i en arbets-
grupp. Termer och begrepp har skickats på intern remiss på Socialstyrelsen,  
men extern remiss har denna gång uteblivit. 

Bakgrund 
Socialstyrelsen har gjort en översyn av Socialstyrelsens föreskrifter och all-
männa råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. 

Skälet var bland annat att författningen har funnits i många år och att det funnits 
ett behov av att anpassa den efter utvecklingen som skett på området.  

Projektet har med en arbetsgrupp av sakkunniga och jurister definierat och revi-
derat de centrala begrepp för läkemedelshantering i hälso- och sjukvården som 
används i föreskriften.  

Resultat av terminologiarbetet 
De termer och begrepp som arbetsgruppen definierat, redovisas i 3 kap. 1 § i  
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordina-
tion och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.  

Slutgiltiga termer och definitioner publiceras i Socialstyrelsens termbank under 
december 2017. Utöver de nya termerna och begreppen, har terminologiarbetet 
vid denna översyn lett till revidering av ett antal termposter i Socialstyrelsens 
termbank, varav ett antal termposter strukits helt. Se vidare nedan. 

Nya termposter 
• generellt direktiv om läkemedelsbehandling 
• iordningställande av läkemedel 
• läkemedelslista 
• överlämnande av läkemedel 
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Reviderade termposter 
• administrering av läkemedel 
• dos 
• dosering 
• hemsjukvård 
• ordination 
• ordinationsorsak 
• dosrecept 

Strukna termposter 
• ordination enligt generella direktiv 
• ordinationshandling 
• patientens läkemedelslista 
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