
 

 
 

 

 

 Sida 1 (4) 
 

Läkemedelsnytt – Obligatoriskt att ange 
behandlingsorsak och behandlingsändamål  
 
Vid ny ordination och vid förskrivning av nytt recept ska nu 
behandlingsorsak anges. Vid förskrivning av nytt recept ska också 
behandlingsändamål anges. 
 
Vid ordination av läkemedel ska  behandlingsorsak dokumenteras på ett 
strukturerat sätt och i ett enhetligt format  (HSLF-FS 2017:37 kap 6 § 9 och § 10). 
Vid förskrivning av recept ska även behandlingsändamål anges (HSLF-FS 
2021:75 kap 4 § 8).  
 
Behandlingsorsak (t.ex. hypertoni) är information som är synlig i 
journalsystemet medan behandlingsändamål (mot förhöjt blodtryck) är den 
information som är synlig för apoteket och patienten samt skrivs ut på etiketten 
som sätts på läkemedelsförpackningen. Behandlingsändamålet ersätter det 
ändamål som angavs i doseringsanvisningen i receptförskrivningsdialogen. 
Fältet för att ange behandlingsorsak finns i ordinationsdialogen och 
receptförskrivningsdialogen medan behandlingsändamål endast finns i 
receptförskrivningsdialogen. 
 
För att underlätta att behandlingsorsak och behandlingsändamål dokumenteras 
på ett strukturerat sätt har Socialstyrelsen tagit fram ett kodverk. Kodverket är 
tillgänligt i NCS Cross under knappen Välj beh.orsak i ordinationsdialogen och 
receptförskrivningsdialogen. 
 

 
 
Bilden visar ordinationsdialogen i journalsystemet. Fältet där behandlingsorsak ska 
anges är markerad med en röd ram. 
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Behandlingsorsak är kopplat till det valda läkemedlet och behandlingsändamål 
är kopplat till den valda behandlingsorsaken. 
För att se alla tillgängliga behandlingsorsaker välj Alla behandlingsorsaker och 
klicka på sök alternativt använd sökfältet för att söka efter en specifik 
behandlingsorsak.  

 

 
Bilden visar en lista över valbara behandlingsorsaker för läkemedlet Esomeprazol 
Actavis 40 mg.  
 
 
Behandlingsorsak kan också anges i fritext. Klicka i rutan Annan orsak och skriv 
sedan behandlingsorsaken i fritextfältet. Ska flera behandlingsorsaker anges så 
behöver fritextfältet användas. I receptförskrivningsdialogen anges då fritexten 
som både behandlingsorsak och behandlingsändamål. 
 

 
 
Bilden visar fältet i journalsystemet där behandlingsorsak kan anges i fritext. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Sida 3 (4) 
 

 
Texten i fältet behandlingsändamål kan redigeras i receptförskrivningsdialogen. 

 

 
 
Bilden visar receptförskrivningsdialogen i journalsystemet. Fälten 
behandlingsorsak och behandlingsändamål samt knappen Välj beh. orsak är 
markerade med röda ramar. 
 
 
Informationsfilm om behandlingsorsak och behandlingsändamål finns att se på 
Självhjälpsportalen. I Självhjälpsportalen välj verksamhetssystem och använd 
sedan sökfunktionen för att hitta instruktionsfilmen (skriv t.ex. 
behandlingsorsak i sökfältet). 
 
 
För ytterligare information se nedan länkar:  
 
Förenklad leveransdokumentation NCS Cross 5.13.docx (ltblekinge.org) 
 

Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården – 
Konsoliderad - Socialstyrelsen 
 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och 
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit | Läkemedelsverket 
(lakemedelsverket.se) 
 
Kodsystem för ordinationsorsak - Socialstyrelsen 

https://intranatet.ltblekinge.org/sj%C3%A4lvhj%C3%A4lpsportalen
https://intranatet.ltblekinge.org/teams/Vardsystem/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7bCE1981F0-FB64-4C20-9320-961330A17771%7d&file=F%C3%B6renklad%20leveransdokumentation%20NCS%20Cross%205.13.docx&action=default
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201737-om-ordination-och-hantering-av-lakemedel-i-halso--och-sjukvarden/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201737-om-ordination-och-hantering-av-lakemedel-i-halso--och-sjukvarden/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201737-om-ordination-och-hantering-av-lakemedel-i-halso--och-sjukvarden/
https://www.lakemedelsverket.se/sv/lagar-och-regler/foreskrifter/2021-75-konsoliderad#hmainbody4
https://www.lakemedelsverket.se/sv/lagar-och-regler/foreskrifter/2021-75-konsoliderad#hmainbody4
https://www.lakemedelsverket.se/sv/lagar-och-regler/foreskrifter/2021-75-konsoliderad#hmainbody4
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/tillampning/kodsystem-for-ordinationsorsak/
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Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling 
 
 
Länk till samtliga läkemedelsnytt >>> 
 
Missa inte att du nu kan prenumerera på våra nyheter genom att  
anmäla dig på webbsidorna: Läkemedelsnytt >>>  och Restinformation >>>.  
 
Mer intern information kan du läsa om på sidan ”Om läkemedel” 
 
 

______________________________________________________________________ 

Läkemedelsgruppen 
Enheten för kvalitet och utveckling 

 
 

https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/lakemedel/lakemedelsnytt.html
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/lakemedel/lakemedelsnytt.html
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/lakemedel/restinformation.html
https://intranatet.ltblekinge.org/om-l%C3%A4kemedel

