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Resultat av remiss för begrepp kring ordinationsorsak 

Begreppen i denna sammanställning är resultatet från det terminologi-

arbete som är en del av projektet Ordinationsorsak. Begreppen har för-

ankrats genom bred nationell remiss och synpunkter på definitioner och 

kommentarer har lett till ändringar av de förslag som skickats ut. Re-

missen avslutades den 27 juni 2011. 
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Bakgrund 

I samband med ett regeringsuppdrag kring en förstudie av ”Ordina-

tionsorsak”, i första hand orsaker till ordination av läkemedel, har några 

begrepp i Socialstyrelsens termbank inom området läkemedelshanter-

ing setts över och reviderats av en arbetsgrupp. Dessutom har några nya 

begrepp tillkommit. Arbetsgruppen har bestått av både interna och ex-

terna representanter. 

 

Några termposter föreslås bli strukna från termbanken eftersom de sna-

rare tillhör informationsstrukturen och beskriver företeelser som är vik-

tiga att hålla information om men som inte kan anses vara facktermer i 

egentlig mening: 

 bekräftande läkemedelsordination 

 expedieringsdatum 

 förskrivningsdatum 

 förändrande läkemedelsordination 

 insättningsdatum 

 läkemedelsordinationskedja 

 läkemedelsordinatör 



SOCIALSTYRELSEN 2011-12-07 

Bilaga 2 

 

Dnr 17769/2011 2(17) 

 

 

 ordinationsdatum 

 utsättningsdatum 

 
De nya begreppen är 

 aktiv substans 

 kontraindikation 

 läkemedelsadministrering 

 ordinationsorsak 

 ordinatör 
 

Beredningsform stryks som egen termpost eftersom den nu föreslås 

vara synonym till läkemedelsform. 

 

Utlämning kan anses vara självförklarande, dessutom kan annat än lä-

kemedel lämnas ut, därför stryks begreppet. 

 

Förskrivningsorsak stryks eftersom det mer generella begreppet ordi-

nationsorsak har införts. 

 

Aktuell läkemedelsordination, tidigare läkemedelsordination, insätt-

ning, utsättning behöver fortsatt utredning. 

 

Målet med terminologiarbetet är att interna och externa intressenter 

lägger samma innebörd i de enskilda begreppen och använder de re-

kommenderade termerna på ett enhetligt sätt. 

Resultatet 

De slutgiltiga definitionerna publiceras i Socialstyrelsens termbank 

under december 2011. 

Svarande remissinstanser 

Landsting och regioner 

 Landstinget Blekinge 

 Landstinget Dalarna 

 Landstinget Gävleborg 

 Landstinget i Jönköpings län 

 Landstinget Kronoberg 

 Landstinget Sörmland 

 Landstinget i Värmland 

 Landstinget Västmanland 

 Landstinget i Östergötland 

 Landstinget Västernorrland 

 Region Skåne 

http://app.socialstyrelsen.se/termbank/
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 Stockholms Läns landsting 

 Västerbottens Läns landsting 

 Västra Götalandsregionen 

 Örebro läns landsting 

 Region Halland 

Myndigheter 

 Kriminalvården 

 Läkemedelsverket 

 Smittskyddsinstitutet 

 Statens Folkhälsoinstitut 

 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 

Kommuner 

 Ale 

 Aneby 

 Bollebygd 

 Emmaboda 

 Grums 

 Göteborg 

 Hagfors 

 Härjedalen 

 Järfälla 

 Karlshamn 

 Karlstad 

 Lund 

 Lysekil 

 Malmö 

 Mark 

 Nässjö 

 Osby 

 Sollentuna 

 Stenungsund 

 Strängnäs 

 Tierp 

 Timrå 

 Uddevalla 

 Valdemarsvik 

 Västerås 

 Örkelljunga 

 Östersund 
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Organisationer 

 Center för eHälsa i samverkan (CeHis) 

 Dietisternas riksförbund (DRF) 

 Svensk Sjuksköterskeförening 

 Sveriges Kommuner och Landsting 

 Sveriges Läkarförbund 

 Sveriges Pensionärers Riksförbund 

 Vårdförbundet 

 Apotekens Service AB 

 Apotekarsocieteten 

 Sveriges farmacevtförbund 

 Läkemedelsindustriförbundet, LIF 

 Sveriges Apoteksförening 

 Nätverk för Sveriges läkemedelskommittéer, LOK 

 Ersta sjukhus Stockholm 

Sammanställning av synpunkter 

Generellt har remissinstanserna gett positiv återkoppling på föreslagna 

termer, definitioner och kommentarer. Tabell 1 nedan visar hur remiss-

svaren har fördelats i svarsmallen. Arbetsgruppen har gått igenom alla 

synpunkter och tittat särskilt på nej-svaren. Vissa synpunkter har beak-

tats, andra inte. Se tabell 2 nedan för information begrepp för begrepp. 
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Tabell 1 Svar enligt svarsmallen 

Term Ja term Nej term Ja 
def. 

Nej 
def. 

aktiv substans 60 0 50 8 

dos 48 2 41 7 

doseringsintervall 53 0 51 2 

expedieringsdel 44 6 39 7 

extemporeberedning 52 2 45 6 

förskrivning 55 1 48 5 

förskrivningsorsak 50 4 50 2 

indikation 49 2 43 7 

kontraindikation 60 2 51 6 

läkemedelsadministrering 60 1 56 4 

läkemedelsexpediering 51 3 47 5 

läkemedelsform 53 1 50 2 

ordination 51 0 47 2 

ordinationsorsak 51 4 48 5 

ordinatör 54 2 49 4 

recept 52 1 48 4 

varurad 42 1 36 5 
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Tabell 2 Motiveringar 
aktiv substans 

 

Definitionen har efter remissgenomgången ändrats från ”beståndsdel 

vars syfte är att ge effekt i kroppen” till ”beståndsdel vars syfte är att 

ge avsedd effekt”. 

 

Flera remissvarare påpekade att alla substanser inte är direkt aktiva 

utan blir det först efter omvandling i kroppen. De vill ha med det i de-

finition eller i fältet för kommentar och användningsområde. 

 

SVAR: en aktiv substans kan inte avse en aktiv metabolit som är re-

sultatet av en omvandling in vivo (i den levande kroppen). 

dos 

 

Definitionen har förtydligats med att dos avser mängd som ska admi-

nistreras vid ett tillfälle. Fältet för kommentar och användningsområ-

de har förtydligats. 

doseringsintervall 

 

I termbanken har sedan tidigare doseringscykel funnits med definitio-

nen ”periodicitet med vilken en viss läkemedelsdos ordinerats”. 

Termen ändras till doseringsintervall som verkar mycket mer använd. 

Även definitionen ändras till att det handlar om ”tidsintervall mellan 

administreringstillfällen av samma läkemedelsprodukt”. Fältet för 

kommentar och användningsområde har förtydligats och förenklats. 

expedieringsdel 

 

En insnävande parentes har lagt till före definitionen: ”(inom läkeme-

delsstatistiken och apoteksverksamheten:)”. I fältet för kommentar 

och användningsområde har meningen om extemporeberedning (”Vid 

extemporeberedning bildar varje ingrediens en egen expedieringsdel 

inom en läkemedelsexpediering.”) strukits. Exemplen har förtydligats. 

extemporeberedning 

 

Definitionen har förtydligats; ”form” har konsekvensändrats till ”lä-

kemedelsform”. Ett tillägg har gjorts: ”… på apotek eller verksamhet 

med särskilt tillstånd …”. 

förskrivning 

 

Den tidigare definitionen räknade upp de ingående delarna: ”recept, 

rekvisition, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort eller dosrecept”. 

Ändringen som har gjorts innebär att definitionen i stället fokuserar 

på vad som gjorts: ”utfärdande av recept, livsmedelsanvisning, 

hjälpmedelskort eller dosrecept”. I fältet för kommentar och använd-

ningsområde står att ”termen förskrivning kan även stå för själva re-

sultatet av att förskriva”. Rekvisition stryks ur definitionen eftersom 

det egentligen handlar om beställningsförfarandet. Rekvisition finns 

däremot kvar i termbanken som gen termpost
*
. 
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förskrivningsorsak 

 

Flera remissvarare tyckte att det var svårt att skilja mellan de tre be-

greppen förskrivningsorsak, indikation och ordinationsorsak och att 

förskrivningsorsak kan utgå. Detta begrepp stryks ur termbanken, det 

anses räcka med det vidare begreppet ordinationsorsak som är ett nytt 

begrepp i detta arbete, se nedan. 

indikation 

 

Definitionen har inte ändrats. Däremot har fältet för kommentar och 

användningsområde förtydligats. Exemplen har gjorts tydligare för att 

visa på skillnaden mot ordinationsorsak. 

kontraindikation 

 

Fältet för kommentar och användningsområde har ändrats utifrån re-

missvaren. En mening om vad som avses med kontraindikation i lä-

kemedelssammanhang har lagts till. 

läkemedelsadministrering 

 

Det har inkommit väldigt få konkreta förslag på ändring av eller 

kommentarer om termen och definitionen. 

läkemedelsexpediering 

 

Begreppet har vidgats till att inte bara gälla läkemedel, därför föreslås 

termen expediering med definition ”(inom läkemedelsstatistiken och 

apoteksverksamheten:) färdigställande och utlämning av förskrivet 

läkemedel, hjälpmedel, livsmedel och teknisk sprit”. Termen läkeme-

delsexpediering finns kvar sökbar med hänvisning till expedierings-

del. 

läkemedelsform 

 

Definitionen har ändrats från ”tillverkningsform för läkemedelspro-

dukt” till ”form som läkemedel förekommer i”. Fältet för kommentar 

och användningsområde har förtydligats. 

ordination 

 

Definitionen har inte ändrats efter remissgenomgången. Fältet för 

kommentar och användningsområde har utvidgats för att förtydliga 

begreppet. 

ordinationsorsak 

 

Definitionen har inte ändrats efter remissgenomgången. Fältet för 

kommentar och användningsområde har utvidgats för att förtydliga 

begreppet. 

ordinatör 

 

Inga ändringar efter remissgenomgången, har endast en hänvisning 

till termposten
*
 ordination. 
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recept 

 

Eftersom extemporeberedning är definierat som en typ av läkemedel 

stryks extemporeberedning ur definitionen av recept. 

varurad 

 

Hänvisningen går nu till begreppet expedieringsdel i stället för till lä-

kemedelsexpediering. 
*
 termpost: del av en strukturerad terminologisk datasamling som avser ett visst 

begrepp 
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Slutgiltig termlista 

(genomstruket är tidigare term, definition m.m. i termbanken) 

 
term definition kommentar och användningsområde synonym källa 

aktiv substans (i läkemedel:) bestånds-

del vars syfte är att ge 

avsedd effekt 

Övriga ämnen som kan ingå i en läkemedelsprodukt 

kallas hjälpämnen. Exempel på sådana är färgämnen, 

konserveringsmedel, bindemedel (möjliggör sam-

manpressning av tabletten) och drageringsmedel 

(används för att ge ytskiktet på tabletter och kapslar 

önskvärda egenskaper). 

verksam 

substans 

Ny termpost 

bekräftande läke-

medelsordination 

läkemedelsordination 

som innebär beslut om 

oförändrad läkemedels-

behandling 

  Beslutad 

2005 

beredningsform se under kommentar till 

läkemedelsform 
[Stryks som egen termpost, nu synonym med 

läkemedelsform.] 

 Beslutad 

2005 

dos (av läkemedelsprodukt:) 

mängd som ska admini-

streras vid ett tillfälle 

 

(av läkemedelsprodukt:) 

mängd som ska admini-

streras eller intas 

Mängden uttrycks med ett exakt värde (t.ex. 2 tablet-

ter; 2 ml) eller ett intervall (t.ex. 2-3 tabletter) av en 

läkemedelsprodukt med given styrka. 

 

Dos används även inom andra terapiområden som 

nutrition, t.ex. mängd näringsdryck 100 ml. 

 

Mängden uttrycks med ett exakt värde eller ett inter-

vall. 

 Beslutad 

2005 

doseringsintervall 

 

doseringscykel 

tidsintervall mellan ad-

ministreringstillfällen av 

samma läkemedelspro-

dukt 

 

periodicitet med vilken en 

viss läkemedelsdos ordi-

nerats 

Exempel: 

I doseringen 1 tablett dagligen är doseringsintervallet 

24 timmar. 

 

I doseringen 1 tablett 2 gånger om dagen är dose-

ringsintervallet 12 timmar. 

 

Ibland är det inte praktiskt möjligt eller önskvärt att 

administrera med exakt lika doseringsintervall. 

 

Exempel: 

I doseringen 14 droppar per minut är "14 droppar" 

dosen och "per minut" doseringscykeln.  

 

I doseringen 3 tabletter om dagen är "3 tabletter" 

dosen och "per dygn" doseringscykeln. 

admini-

strering-

sintervall 

Beslutad 

2005 

expedieringsdatum (för läkemedelsprodukt:) 

datum för utlämning till 

patient eller patientom-

bud eller översändning 

till apoteksombud 

  Senast beslu-

tad 2005 



SOCIALSTYRELSEN 2011-12-07 

Bilaga 2 

 

Dnr 17769/2011 10(17) 

 

 

term definition kommentar och användningsområde synonym källa 

expedieringsdel (inom läkemedelsstatisti-

ken och apoteksverksam-

heten:) del av läkeme-

delsexpediering då olika 

läkemedelsvaror av sam-

ma läkemedelsprodukt 

lämnas ut 

 

del av läkemedelsexpedi-

ering då olika läkeme-

delsvaror av samma lä-

kemedelsprodukt lämnas 

ut 

Varje förpackningsstorlek motsvarar en expedie-

ringsdel. 

 

Om t.ex. 75 tabletter har skrivits ut men det bara 

finns förpackningsstorlekarna 25 och 50 tabletter ger 

det 1 läkemedelsexpediering (recipe) med 2 expedie-

ringsdelar. Om 2 x 100 tabletter har skrivits ut och 

man expedierar 1 x 100 + 2 x 50 så blir det också 1 

läkemedelsexpediering med 2 expedieringsdelar. 

 

Varje expedieringsdel motsvarar en varurad inom 

Apotekens Service AB:s läkemedelsstatistik. 

 

Termen reciperad har tidigare använts för begreppet 

expedieringsdel. 

 

Varje läkemedelsexpediering motsvarar ett recipe 

inom läkemedelsstatistiken. 

 

Tidigare synonymer till recipe var receptpost och 

läkemedelspost. 

 

Varje förpackningsstorlek motsvarar en expedie-

ringsdel. 

 

Om t.ex. 75 tabletter har skrivits ut men det bara 

finns förpackningsstorlekarna 25 och 50 tabletter ger 

det 1 läkemedelsexpediering med 2 expedieringsde-

lar. 

 

Vid extemporeberedning bildar varje ingrediens en 

egen expedieringsdel inom en läkemedelsexpedie-

ring. 

 

Termen reciperad har tidigare använts för detta be-

grepp. 

 Beslutad 

2005 
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term definition kommentar och användningsområde synonym källa 

extemporebered-

ning 

läkemedel med viss lä-

kemedelsform och styrka 

som tillverkas på apotek 

eller verksamhet med 

särskilt tillstånd för ett 

visst tillfälle för viss 

patient, viss sjukvårdsav-

delning, visst djur eller 

viss djurbesättning 

 

läkemedel med viss form 

och styrka som tillverkas 

på apotek för tillfället för 

viss patient, viss sjuk-

vårdsavdelning, visst djur 

eller viss djurbesättning 

Se även 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 

2008:1) om tillstånd för försäljning av icke godkänt 

läkemedel (licensföreskrifter) och 2 § Läkemedels-

verkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:7) 

om tillstånd för försäljning av icke godkänt läkeme-

del (licensföreskrifter). 

 

Extemporeberedningar tillverkas i huvudsak inom 

produktionsenheterna inom Apoteket AB och på 

sjukhusapoteken. 

 

Jfr 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 

1997:10) om förordnande och utlämnande av läke-

medel m.m. (receptföreskrifter), och 2 § Läkeme-

delsverkets föreskrifter och allmänna råd (1995:7) 

om tillstånd för försäljning av icke godkänt läkeme-

del (licensföreskrifter). 

extempo-

reläkeme-

del 

 

ex tempo-

re-

beredning 

Senast beslu-

tad 2005 
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term definition kommentar och användningsområde synonym källa 

förskrivning utfärdande av recept, 

livsmedelsanvisning, 

hjälpmedelskort eller 

dosrecept 

 

recept, rekvisition, livs-

medelsanvisning, hjälp-

medelskort eller dosre-

cept 

Yrkeskategorier behöriga att utfärda förskrivningar 

enligt 2 kap. 3-11 §§ Läkemedelsverkets föreskrifter 

(LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av 

läkemedel och teknisk sprit, är läkare, barnmorskor, 

sjuksköterskor, tandläkare, tandhygienister och vete-

rinärer. 

 

En person behörig att förskriva kallas förskrivare. 

 

Se Socialstyrelsens föreskrifter (2001:16) om kom-

petenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av 

läkemedel, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (SOSFS 1996:21) om rätt för barnmorskor att 

förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte och 

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om 

användning av medicintekniska produkter i hälso- 

och sjukvården. 

 

Se även Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 

1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel. 

 

Termen förskrivning kan även stå för själva resultatet 

av att förskriva. 

 

Jfr livsmedel för särskilda näringsändamål, livsme-

delsanvisning, hjälpmedelskort, dosrecept. 

 
Yrkeskategorier behöriga att utfärda förskrivningar enligt 

5-14 §§ Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) 

om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (re-

ceptföreskrifter), är läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, 

tandläkare, tandhygienister och veterinärer. 

 

En person behörig att förskriva kallas förskrivare. 

 

Se Socialstyrelsens föreskrifter (2001:16) om kompetens-

krav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel. 

 

Termen förskrivning kan även stå för själva aktivite-

ten att förskriva. 

 Senast beslu-

tad 2005 

förskrivningsda-

tum 

datum som anger när 

förskrivning är utfärdad 

För e-recept är förskrivningsdatum lika med datumet 

då meddelandet sänds. 

utfärdan-

dedatum 

Senast beslu-

tad 2006 

förskrivningsorsak skäl till förskrivning som 

förskrivare anger 

I läkemedelssammanhang avses med förskrivnings-

orsak skäl som förskrivaren anger på receptet och i 

patientjournalen för förskrivning av läkemedel till en 

viss patient. 

 Socialstyrel-

sens publika-

tion För-

skrivningsor-

sak vid läke-

medelsordi-

nation, 2006-

107-25 

 

Beslutad 

2007 
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term definition kommentar och användningsområde synonym källa 

förändrande läke-

medelsordination 

läkemedelsordination 

som innebär beslut om 

förändring av dosering 

under pågående läkeme-

delsbehandling 

Läkemedelsordinatören avgör om en läkemedelsor-

dination ska betraktas som en förändrande läkeme-

delsordination eller som en kombination av ordina-

tion om utsättning och insättning. Syftet med den 

förändrande läkemedelsordinationen är att hålla ihop 

läkemedelsordinationskedjan. 

 Beslutad 

2005 

indikation omständighet som utgör 

skäl för att vidta en viss 

åtgärd 

I läkemedelssammanhang avses med indikation 

omständighet som utgör skäl för insättning av en viss 

läkemedelsprodukt. 

 

Exempel på skillnaden mellan indikation och ordina-

tionsorsak: 

En läkemedelsprodukt sätts in på indikationen svår 

KOL, medan ordinationsorsaken är att minska besvä-

rande slembildning eller hosta.   

 

En läkemedelsprodukt sätts in på indikationen artros, 

medan ordinationsorsaken är att minska smärtan i 

knäet. 

 

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (Eu-

ropean Medicines Agency) eller Läkemedelsverket 

beslutar vilka indikationer som är godkända för varje 

läkemedelsprodukt. 

 

Se även Socialstyrelsens publikation Förskrivnings-

orsak vid läkemedelsordination, 2006-107-25. Där 

används termen förskrivningsorsak. 

 

I läkemedelssammanhang avses med indikation de 

sjukdomar och hälsoproblem som ett läkemedel kan 

ordineras eller förskrivas för. 

 Beslutad 

2007 

insättningsdatum datum för insättning   Beslutad 

2005 

kontraindikation omständighet som utgör 

skäl för att inte vidta en 

viss åtgärd 

I läkemedelssammanhang avses med kontraindika-

tion omständighet som utgör skäl för att inte sätta in 

en viss läkemedelsprodukt. 

 

Det blodförtunnande läkemedlet warfarin ska inte 

sättas in efter hjärnblödning. 

 Ny termpost 

läkemedelsadmini-

strering 

tillförsel av läkemedel till 

kroppen 

Läkemedelsadministrering avser både när patienten 

ger sig själv ett läkemedel och när hälso- och sjuk-

vårdspersonal tillför läkemedlet. 

 

Se även Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i häl-

so- och sjukvården. 

admini-

strering av 

läkemedel 

Ny termpost 
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term definition kommentar och användningsområde synonym källa 

expediering 

 

läkemedelsexpedi-

ering 

(inom läkemedelsstatisti-

ken och apoteksverksam-

heten:) färdigställande 

och utlämning av förskri-

vet läkemedel, hjälpme-

del, livsmedel och teknisk 

sprit 

 

på ett recept baserat fär-

digställande och utläm-

ning av läkemedelsvara 

eller extemporeberedning 

Se även Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 

2009:13) om förordnande och utlämnande av läke-

medel och teknisk sprit och Socialstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läke-

medelshantering i hälso- och sjukvården 

Jfr förskrivning; recept 

 
En läkemedelsexpediering kan ge upphov till flera 

expedieringsdelar. 

 

Varje läkemedelsexpediering motsvarar ett recipe 

inom läkemedelsstatistiken. Inom apotekets statistik-

system X-plain används termen varurad för detta 

begrepp. 

 

Recipe gäller även för rekvisition, livsmedelsanvis-

ning, hjälpmedelskort och dosrecept. Tidigare syno-

nymer till recipe var receptpost och läkemedelspost. 

 Beslutad 

2005 

läkemedelsexpedi-

ering 

se under kommentar till 

expedieringsdel 

 

på ett recept baserat fär-

digställande och utläm-

ning av läkemedelsvara 

eller extemporeberedning 

En läkemedelsexpediering kan ge upphov till flera 

expedieringsdelar. 

 

Varje läkemedelsexpediering motsvarar ett recipe 

inom läkemedelsstatistiken. Inom apotekets statistik-

system X-plain används termen varurad för detta 

begrepp. 

 

Recipe gäller även för rekvisition, livsmedelsanvis-

ning, hjälpmedelskort och dosrecept. Tidigare syno-

nymer till recipe var receptpost och läkemedelspost. 

 Beslutad 

2005 
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term definition kommentar och användningsområde synonym källa 

läkemedelsform form som läkemedel 

förekommer i 

 

tillverkningsform för 

läkemedelsprodukt 

Exempel: tablett, kapsel, suppositorium, kräm, de-

potplåster, granulat. 

 

Eftersom vissa läkemedelsformer bereds före admi-

nistrering kan man använda uttrycket ”läkemedels-

form vid administreringstillfället” för att förtydliga 

vad som avses. Exempel: ”Granulat” är fasta läke-

medelsberedningar som vanligen är avsedda för oral 

användning, eventuellt efter upplösning eller upp-

slamning. ”Pulver till infusionsvätskor” är fasta 

beredningar avsedda för framställning av infusions-

vätskor. 

 

Se även Svensk läkemedelsstandard 2011.2, Svenska 

definitioner av läkemedelsformer. 

http://www.lakemedelsverket.se/overgripande/Publik

ationer/Listningar/Svensk-lakemedelsstandard-SLS/ 

 

Exempel på läkemedelsformer är tablett, kapsel, 

resoriblett, mixtur, suppositorium, salva, injektion 

och infusion. 

 

Tidigare användes termen "beredningsform" för detta 

begrepp. 

 

I apotekets statistik har "läkemedelsform" betydelsen 

"läkemedelsprodukt". 

bered-

ningsform 

Beslutad 

2005 

läkemedelsordina-

tionskedja 

serie av läkemedelsordi-

nationer med gemensam 

indikation, gemensam 

verksam substans och 

gemensam läkemedels-

form 

  Beslutad 

2005 

läkemedelsordina-

tör 

se kommentar Yrkeskategorier behöriga att ordinera och förskriva 

läkemedel är läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, 

tandläkare, tandhygienister och veterinärer. 

 

Observera att förskrivare och läkemedelsordinatör är 

två olika roller som kan innehas av samma person 

men i olika situationer. 

 Beslutad 

2005 

läkemedelspost se under kommentar till 

läkemedelsexpediering 

expedieringsdel 

[Konsekvensändring, fanns inte med i remissut-

skicket] 

 Senast beslu-

tad 2005 

http://www.lakemedelsverket.se/overgripande/Publikationer/Listningar/Svensk-lakemedelsstandard-SLS/
http://www.lakemedelsverket.se/overgripande/Publikationer/Listningar/Svensk-lakemedelsstandard-SLS/
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term definition kommentar och användningsområde synonym källa 

ordination beslut av behörig hälso- 

och sjukvårdspersonal 

som är avsett att påverka 

en patients hälsotillstånd 

genom en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd 

 

beslut av behörig hälso- 

och sjukvårdspersonal att 

patient ska bli föremål för 

hälso- och sjukvårdsåt-

gärd 

Exempel på ordinationer: läkemedelsbehandling och 

andra typer av behandlingar, specialkost, fysisk akti-

vitet. 

 

Den person som ordinerar benämns ordinatör. Den 

person som ordinerar läkemedel benämns läkemedel-

sordinatör. 

 

Yrkeskategorier behöriga att ordinera och förskriva 

läkemedel är läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, 

tandläkare, tandhygienister och veterinärer. 

 

Se även 1 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshanter-

ing i hälso- och sjukvården 

 

Jfr 1 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och all-

männa råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering 

i hälso- och sjukvården. 

 Senast beslu-

tad 2005 

ordinationsdatum (för läkemedel:) datum då 

beslut fattas om läkeme-

delsbehandling 

  Beslutad 

2005 

ordinationsorsak skäl till ordination som 

ordinatör anger 

Exempel på skillnaden mellan indikation och ordina-

tionsorsak: 

 

En läkemedelsprodukt sätts in på indikationen svår 

KOL, medan ordinationsorsaken är att minska besvä-

rande slembildning eller hosta.   

 

En läkemedelsprodukt sätts in på indikationen artros, 

medan ordinationsorsaken är att minska smärtan i 

knäet. 

 

Se även Socialstyrelsens publikation Förskrivnings-

orsak vid läkemedelsordination, 2006-107-25. Där 

används termen förskrivningsorsak. 

 Ny termpost 

ordinatör se under kommentar till 

ordination 

  Ny termpost 
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term definition kommentar och användningsområde synonym källa 

recept (inom läkemedelshanter-

ing:) handling, utfärdad 

av en förskrivare, som 

innebär auktorisation för 

apotek att expediera en 

viss läkemedelsprodukt 

till en viss person 

 

(inom läkemedelshanter-

ing:) handling, utfärdad 

av en förskrivare, som 

innebär auktorisation för 

apotek att expediera en 

viss läkemedelsprodukt, 

en extemporeberedning 

eller teknisk sprit till en 

viss person 

Observera att ”recept” används i en vidare betydelse 

i andra sammanhang. 

 

Se även 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 

2009:13) om förordnande och utlämnande av läke-

medel m.m. (receptföreskrifter). 

 

Inom läkemedelsstatistiken omfattas inte läkemedel 

förskrivna till djur. 

 

Observera att "recept" används i en vidare betydelse i 

andra sammanhang. 

 

Jfr 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 

1997:10) om förordnande och utlämnande av läke-

medel m.m. (receptföreskrifter). 

 Senast beslu-

tad 2006 

receptpost se under kommentar till 

läkemedelsexpediering 

expedieringsdel 

[Konsekvensändring, fanns inte med i remissut-

skicket] 

 Senast beslu-

tad 2005 

recipe se under kommentar till 

läkemedelsexpediering 

expedieringsdel 

[Konsekvensändring, fanns inte med i remissut-

skicket] 

 Senast beslu-

tad 2005 

utlämning del av läkemedelsexpedi-

ering som innebär att 

förskriven läkemedelsva-

ra överlämnas till patient 

eller patientombud 

  Beslutad 

2005 

utsättningsdatum datum för utsättning   Beslutad 

2005 

varurad se under kommentar till 

läkemedelsexpediering-

expedieringsdel 

  Beslutad 

2005 

 

 


