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1 Indledning
Hermed præsenteres begrebsarbejde vedr. Medicineringsbegreber i NBS. Arbejdet er udført i perioden januar 2014 – juni 2014. Hensigten med denne rapport er at præsentere og beskrive arbejdet,
som er udført inden for rammerne af Det Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet, NBS.

1.1 Baggrund
Medicineringsbegreber anvendes bredt i hele sundhedsvæsenet, og en fælles national afdækning af
betydningen af centrale begreber vil derfor være anvendelig i hele sundhedsvæsenet: i praksis, på
sygehusene og i den kommunale sygepleje.
I 2009 blev der foretaget en revision af det NBS-begrebsarbejde vedr. medicineringsbegreber der
var udført i 2004. I den forbindelse blev der inddraget en række begreber, som på daværende tidspunkt var relevante i forbindelse med projektet ”Fælles MedicinKort”.
I 2013 har Danske Regioner arbejdet med en ”Tværregional vejledning vedrørende medicinsk behandling og brug af Fælles Medicinkort ved indlæggelse, udskrivelse og ambulante besøg/kontroller”. I den forbindelse blev der udarbejdet nogle definitioner af centrale begreber, som i nogen grad
overlappede med de eksisterende NBS-begreber, og som det ville være godt at få afdækket nærmere, så de kan anvendes af hele sundhedsvæsenet. Med udbredelsen af det fælles medicinkort,
FMK, i kommunerne havde KL også et behov for begrebsafklaring. NBS begrebssekretariatet og
Danske Regioner aftalte i fællesskab at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på en revision af medicineringsbegreberne, så der kunne skabes en større grad af konsensus.
Af hensyn til konsistent behandling af begreberne og sikring af bred anvendelighed er begreberne
behandlet som en del af Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet og vil indgå i Begrebsbasen.
Formålet med begrebsarbejdet er bl.a. at sikre, at der er ensartethed i brugen af begreber i de systemer, der udvikles.
Gruppens kommissorium har været at
1. afdække centrale begreber der er relevante for anvendelsen og udbredelsen af FMK i regioner, praksis og kommuner
2. validere de øvrige begreber vedrørende medicinering, som fandtes i det eksisterende NBSmateriale i Begrebsbasen
3. søge sammenhæng og konsistens mellem områdets begrebssystem og andre tilgrænsende
områder, primært de øvrige begrebssystemer udarbejdet under NBS
4. bidrage til at formidle og skabe accept af en fælles forståelse af områdets begrebsverden og
sprogbrug.

1.2 Arbejdsgruppens deltagere
Danske Regioner udpegede en række klinikere til at deltage i arbejdet og desuden blev en række
andre interessenter opfordret til at deltage. Den endelige arbejdsgruppe kom til at bestå af Danske
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Regioner, Sundhedsstyrelsen, IKAS, KL og NSI. DANTERMcentret har deltaget som terminologisk ressource.
Arbejdsgruppen og begrebssekretariatet ønskede at arbejdsgruppen skulle være bredere sammensat,
og der har været gjort forsøg på at inddrage bl.a. praktiserende læger (PLO) og farmaceuter (Danmarks Farmaceutiske Selskab), men det har desværre ikke været muligt at få udpeget yderligere
deltagere.
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1.3 Tidsplan
Arbejdsgruppen har overholdt en meget stram tidsplan. Arbejdet blev påbegyndt i januar 2014 og
afsluttet i juni 2014. Høring afsluttes i august 2014, hvorefter høringssvar indarbejdes i materialet.
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2 Faktuelle forhold
2.1 Diagrammer
Denne rapport dækker begrebssystemet Medicineringsbegreber, som omfatter en række centrale
begreber vedrørende lægemidler og administration af lægemidler såvel som en række begreber, der
er særligt væsentlige i forbindelse med det Fælles Medicinkort.
Ved det første møde blev forskellige kilder 1 drøftet, og der blev udarbejdet en samlet oversigt over
de begreber, termer og definitioner, der fandtes heri. Denne samlede liste dannede grundlag for den
prioritering, som blev lagt til grund for arbejdet. Mellem møderne har arbejdsgruppens medlemmer
kommenteret begreberne og herunder også gennemgået de begreber, der fandtes i det allerede eksisterende NBS Medicineringsbegreber.
Der er oprettet et totaldiagram, som omfatter alle begreber i begrebssystemet Medicineringsbegreber. For overskuelighedens skyld er der endvidere oprettet 7 deldiagrammer.
Nedenfor beskrives deldiagrammerne kort og ændringer i forhold til den version af diagrammer,
der ligger på Begrebsbasen før november 2014 nævnes.

2.1.1 Totaldiagram: Medicineringsbegreber
Diagrammet omfatter 70 begreber i et begrebssystem samt begrebernes indbyrdes relationer.

1

NBS-begrebssystem om Medicineringsbegreber, Fællesregional vejledning vedr. medicinering - godkendt.pdf, Begrebsliste til medicineringsretningslinjer, regional supplerende, FMK-ordforklaringer til kommunerne og IKAS-notat med begrebsdefinitioner inkl. materiale vedrørende standarden om medicingennemgang
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Figur 1 Totaldiagram Medicineringsbegreber

2.1.2 Ajourføring af FMK
Fra arbejdets begyndelse var der enighed om, at særligt to begreber er vanskelige at definere og anvende i praksis. Det drejer sig om begreberne og ikke mindst termerne ajourføring af FMK og medicingennemgang. Der er oprettet et selvstændigt deldiagram vedrørende disse to samt relaterede
begreber.

Nyt begreb:


ikke-ajourført FMK

Ændring af eksisterende begreber:
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ajourføring af FMK – indgik – under termen afstemning af FMK i såvel det eksisterende
begrebssystem i NBS begrebsbasen som i den fællesregionale vejledning og kommunernes
ordliste.
Begrebet har været diskuteret indgående og særligt forskellen til medicingennemgang samt
lægens ansvar i forbindelse med ajourføring af FMK har været drøftet.
Det er arbejdsgruppens opfattelse, at begrebet alene betyder at ’lægen bekræfter at de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK afspejler den aktuelle medicinering på ajourføringstidspunktet’. Se desuden Sundhedsstyrelsens hjemmeside for yderligere information om
lægens ansvar ved brug af FMK. Termen er ændret fra medicinafstemning på FMK til
ajourføring af FMK.
medicingennemgang – i arbejdsgruppen var der enighed om at tage udgangspunkt i den
fællesregionale vejlednings definition, men at præcisere, at der er tale om en ’kritisk lægefaglig gennemgang’, og at det er ’patientens aktuelle medicinering og forbrug af ikke-ordinerede præparater’ der gennemgås.
aktuel medicinering – er blevet udvidet til også at omfatte relevante kosttilskudsordinationer, ligesom der er tilføjet en kommentar om, at ordinationer, der er besluttet, men ikke påbegyndt, såkaldt planlagt medicinering, er en del af den aktuelle medicinering.

Figur 2 Ajourføring af FMK

2.1.3 Ordination
Begreber vedrørende ordination er lagt i et selvstændigt deldiagram af hensyn til overskuelighed.

Nye begreber:




ordination – er tilføjet som overbegreb til lægemiddelordination og kosttilskudsordination
kosttilskudsordination – er tilføjet efter drøftelse af hvad der kan ordineres af læger
kosttilskud – er oprettet i begrebssystemet, da dette kan ordineres jf. ovenfor.
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Ændring af eksisterende begreber:









lægemiddelordination – arbejdsgruppen ønskede, at det skulle fremgå tydeligt, at der ved
ordination er tale om ’en beskrivelse ...’ og at termen for dette begreb skulle være lægemiddelordination, mens lægemiddelordinering er den handling, der fører til en lægemiddelordination.
pausering – i den tidligere version af begrebssystemet i NBS begrebsbasen var dette relateret til lægemiddeladministration. Dette er nu blevet relateret til lægemiddelordination. Det
er således tydeliggjort, at det er lægemiddelordination der afbrydes og ikke -administration. Desuden fremgår det nu eksplicit af definitionen, at pauseringen er anvist af en autoriseret person.
Fælles Medicinkort – er ændret fra at være beskrevet som en oplistning af ’patientens aktuelle lægemiddelordinationer’ til at være en oplistning af ’patientens aktuelle medicinering’.
Begrebet aktuel medicinering omfatter såvel lægemiddelordinationer som relevante kosttilskudsordinationer. Dvs. aktuel medicinering omfatter begge typer af ordination.
administrationsvej – er sprogligt tilrettet.
seponering – er ændret, så det tydeligt fremgår, at der er tale om en ’afslutning af ordination’ og at denne er anvist af en autoriseret person.

Lægemiddelordinationens tilknytning til det Fælles Medicinkort fremgå nu også tydeligt af begrebssystemet via relationen <indgår i>

Figur 3 Ordination

2.1.4 Effektuering af lægemiddelordination
Ændring af eksisterende begreber:



pausering – begrebet er flyttet, så det er knyttet til lægemiddelordination. Arbejdsgruppen
vurderer, at pausering hører til den mentale opgave ”at ordinere” ikke til effektuering af lægemiddelordinationen.
analog substitution og analogt lægemiddel – definitionen af begreberne er rettet sprogligt.
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Figur 4 Effektuering af lægemiddelordination

2.1.5 Lægemiddel
Der er foretaget en række ændringer i dette deldiagram i forhold til den tidligere version af begrebssystemet i Begrebsbasen. Begreber vedrørende lægemiddelstofvirkning er lagt i et selvstændigt deldiagram for overskuelighedens skyld.

Nye begreber:



præparat – er indført som overbegreb til såvel begrebet lægemiddel som kosttilskud.
projektmedicin og tilladelsespræparat – er tilføjet som typer af lægemidler

Ændring af eksisterende begreber:


medicinpriser – betydningen er præciseret, så det tydligt fremgår, at der er tale om markedsførte lægemidler.

Rapport NBS Medicineringsbegreber

Side 10 af 18

Figur 5 Lægemiddel

2.1.6 Dosering
For overskuelighedens skyld er begreber vedrørende dosering vist i et selvstændigt deldiagram

Ændring af eksisterende begreber:






dosering – blev i den tidligere version af begrebssystemet benævnt lægemiddeldosering,
men arbejdsgruppen vurderer, at dette ikke er den gængse term i klinikken. Definitionen af
begrebet er præciseret.
doseringshyppighed – blev tidligere benævnt doseringsfrekvens.
ubegrænset doseringsvarighed og begrænset doseringsvarighed – definitionen af begreberne er ændret fra at omhandle ’ophør af medicinering’, til at vedrøre ’ophør af dosering’.
p.n. – definitionen er blevet gjort tydeligere.
lægemiddeldosering efter skema - blev tidligere benævnt lægemiddeladministration efter
skema.
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Figur 6 Dosering

2.1.7 Lægemiddelvirkning
For overskuelighedens skyld er begreber vedrørende lægemiddelvirkning vist i et selvstændigt deldiagram.

Ændring af eksisterende begreber:







lægemiddelstofvirkning – termen er ændret til lægemiddelvirkning
bivirkning – er tilføjet oplysning om, at denne type bivirkning opstår, selvom lægemidlet er
givet i en terapeutisk dosis
toksisk virkning – sproglig præcisering af definitionen
interaktion – blev i den tidligere version af begrebssystemet benævnt interagerende virkning
toksisk bivirkning – er tilføjet oplysning om, at denne type bivirkning opstår, selvom lægemidlet er givet i en terapeutisk dosis
allergisk reaktion – blev i den tidligere version af begrebssystemet benævnt allergirelateret bivirkning. Definitionen er ændret i overensstemmelse med det definerende træk
<VIRKNINGSMEKANISME: allergen>
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Figur 7 Lægemiddelstofvirkning

2.1.8 Recept
Nye begreber:


engangsrecept og flergangsrecept – er oprettet som typer af recept.

Ændring af eksisterende begreber:


recept – er ændret, så definitionen ikke længere indeholder oplysning om fremstilling af
lægemidler, men alene drejer sig om udlevering af disse og hvem der kan gøre dette.

Figur 8 Recept
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2.2 Begreber
Begrebssystemet med Medicineringsbegreber omfatter 70 begreber. Begrebet medicinering er koblet til det øvrige NBS begrebsarbejde som en specialisering af begrebet sundhedsaktivitet.

2.3 Relationer: antal fordelt på typer
Begreberne i begrebssystemet er knyttet sammen af tre typer relationer: specialiseringer, dekompositioner og associationer. I begrebssystemet er der benyttet 34 specialiseringer som alle har et
aspekt tilknyttet, der udtrykker det adskillende træk, som adskiller sideordnede begreber fra hinanden.
Desuden er der benyttet to typer dekomposition. I fire tilfælde relationen ’omfatter’ og i syv tilfælde relationen ’består af’.
Endelig er der i begrebssystemet benyttet associative relationer: afbrydes midlertidig ved, afbrydes
vha., afspejler ikke, anvender, befinder sig i, behandler, forårsager, har, indeholder, indgår i, registrerer, resulterer i, specificerer, tilknyttes, udføres vha., validerer, videregives ved.

2.4 Anvendte oplysningstyper
Der er i udstrakt grad tilføjet kommentarer til begreberne. Formålet er dels at bevare væsentlige
overvejelser foretaget i arbejdet med begrebet og dermed undgå gentagne overvejelser af de samme
forhold, dels at præsentere eksempler til støtte for forståelsen af mere abstrakte definitioner.

2.5 Referencemateriale
Baggrunden for nedsættelsen af arbejdsgruppen var dels et ønske om revision af det eksisterende
NBS-begrebssystem om Medicineringsbegreber, dels inddragelse af definitioner fra den fællesregionale vejledning vedr. medicinering og udbredelsen af Fælles Medicinkort i kommunerne.
Ved det første møde i arbejdsgruppen gjorde deltagerne opmærksom på yderligere referencer, som
blev inddraget i udarbejdelsen af nærværende begrebsafklaring. Desuden har medlemmerne i arbejdsgruppen biddraget med deres personlige faglige viden. Begrebssystemet er således primært
udarbejdet på baggrund af deltagernes faglige kompetencer med referencematerialet som bagvedliggende støtte. Hvor der er trukket direkte fra kilderne er dette anført.
I juli 2014 har begrebssystemet været i høring på Høringsportalen og de indkomne høringssvar har
været med til at kvalificere definitionerne og relationerne mellem begreberne.

3 Afgrænsning af domænet og overordnet
referenceramme
3.1 Kort beskrivelse af domænet
Begrebsarbejdet tager udgangspunkt i processen vedrørende medicinering og de begreber og deres
indbyrdes sammenhæng, som knytter sig her til. Desuden har det været et formål med begrebsafklaringen at afdække begreber, som er specifikke for FMK og som det tidligere har været vanskeligt at få konsensus om.
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3.2 Generelle begreber og overlap med andre arbejdsgrupper
Begrebet medicinering er defineret som en type af sundhedsaktivitet. Begrebet sundhedsaktivitet:
”sundhedsrelateret aktivitet der er rettet mod én patient” er defineret i NBS-begrebsarbejdet vedrørende Klinisk proces og anvendes som overordnet begreb for mange af de aktiviteter, der beskrives
i NBS-begrebssystemerne.

3.3 Udvælgelse og gruppering af begreber
Begreberne er udvalgt ved gennemgang af de ovenfor nævnte kilder. Til at begynde med blev der
fokuseret på de begreber, der var gennemgående i flere kilder, og dernæst blev øvrige begreber inddraget og gennemgået.
I forbindelse med høringen er der indkommet forslag til begrebsafklaring af en række begreber. Det
har ikke været muligt inden for denne arbejdsgruppes tidsplan at medtage disse, men de nævnes her
til eventuel videre behandling, hvis der nedsættes en ny arbejdsgruppe.
anamnese

drugid

medicineringsfejl

batchnummer

enkelttilskud

medicinomsorg

behandling slut

epikrise

medicinrekvisitioner

behandlingsperiode

ernæringspræparat

ordinationsgennemgang

behandlingsstart

forhøjet tilskud

rammedelegation til en konkret patient

compliance

formulering

CTR

generelt tilskud

delegation af lægemiddelordinationer

homøopatisk lægemiddel

delegeret ordination

indikation

delvis selvadministration

konkret delegation

doseringsperiode

kroniker tilskud

doseringsslut

lægemiddel-id

doseringsstart

løse recepter

dosisdispenseret recept

medicinanamnese

rammeordination
rationel farmakoterapi
receptintervention
standardsortiment
stærke vitamin og mineral præparater
terapeutisk vindue
terminal tilskud
udløbsdato
unitdose

3.4 Forslag til karakteristiske træk
De karakteristiske træk er udmøntet i de aspekter, som er knyttet til alle specialiseringer af begreber. Det har ikke altid været let at finde det karakteristiske træk, men drøftelsen af trækkene har
medvirket til at adskille begreberne og opnå en større forståelse af deres betydning. Definitionerne
bygger på disse karakteristiske træk.
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4 Konklusion på arbejdet
Arbejdsgruppen har haft stor nytte af muligheden for at drøfte nogle meget vanskelige begreber,
som gennem længere tid har voldt problemer i forbindelse med arbejdet med FMK. Det drejer sig
særligt om ajourføring af FMK og medicingennemgang, men også arbejdet med begrebsapparatets
øvrige begreber har biddraget til en fælles forståelse og opsamling af viden, som nu kan kommunikeres videre tværfagligt.
Arbejdsgruppen og begrebssekretariatet ønskede fra begyndelsen, at arbejdsgruppen skulle være
bredere sammensat, og der har været gjort forsøg på at inddrage andre specialer og faggrupper. Den
mangel i arbejdet, som dette har skabt, er forsøgt dækket ind via den brede, men også målrettede
høring, som resultatet er sendt ud i.
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