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Kortnotationer i ordinationsdetaljer
Notering: mellanslag ör tillåtet och bortses i kortnototionerno (Ex: 1vor3t 1 var 3t)
=

Kortnotation

Klartext

Beskrivning/kommentar

Med samma dos vid varje tillfälle
1x3

L

tablett 3 gånger dagligen

Med olika doser vid o ka tillfällen
t+2+3+4
L tablett till frukost,

2

tabletter till lunch, 3
tabletter till middag och 4
tabletter till natten

Frekvensdosering.

Plusnotation för att skapa skapar
tillfällesdosering.
Grundvarianten har exakt fyra tillfällen med
standardvärden tf, tl, tm, tn. d v s 1+2+3+4 är
detsamma som 1tf+1tl+Ltm+1tn
Lkl8+2+3 är inte tillåten. Om antalet tillfällen inte
är fyra så måste tillfälleskoder eller klockslag
anges på samtliga tillfällen för att doseringen skall

kunna tolkas entydigt och säkert.

lntervall tillåten i alla doseringstillfällen. Noll som
nedre gräns i intervallet innebär vid
behovsdosering för det tillfä llet.
1k18.30+2k112+3kl2o

1 tablett kl 8.30, 2
tabletter kl 12 och
tabletter kl 20

3

Enligt särskild ordination

eo

Enligt särskild ordination

Enligt ordination dosering.
Fdr komplettero med fritext

för att skapa denno

dosering.
Engå ngsdos

3end
3 tabletter eneånssdos
Periodisk dosering (nyckelordet'var')
1 var 3t
1 tablett var tredje timme

tvar

2d

1 var 3v

Engångsdos. Siffran före anger antalet.

tablett varannan dag
1 tablett var tredle vecka
1

lntervall. Alla värden an anges som intervall

t-2x3-4

1-2 tabletter 3-4 gånger

dagligen
1-2+3-4+0+0

1-2 tabletter till frukost, 34 tabletter till lunch.

Då man vill utesluta tidpunkter sätter man bara In
0 på lämpliga platser i den fyrställiga

plusnotationen.
Vid behovsdosering (nyckelordet'vb' = vid behov alternativt ange intervall med siffran 0 först)
1-2vb
1-2 tabletter vid behov
1tn vb
L tablett till natten vid
behov
1-2x3vb
1-2 tabletter 3 gånger
daslisen, vid behov
o-2
högst 2 tabletter vid
lmplicit behovsdosering
behov
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1-2x0-3

1-2 tabletter vid behov
högst 3 gånger dagligen

Maxdosering (nyckelordet'max' = högst)
1-2vb max6/d
1-2 tabletter vid behov,
högst 6 tabletter per dygn

ltnvb max4/v

1- tablett till natten vid
behov, högst 4 tabletter

per vecka
Behandlingstid (tidsbegränsat med nyckelordet'i
1x3i3v
L tablett 3 gånger dagligen

0-3 kommertolkas som en implicit
behovsdosering,
Maxdosering anges med nyckelordet max följt av
numeriskt värde (samma som doseringsenheten)
'f' och förkortning av tidsenhet (se nedan)
Samma som ovan, med annan tidsenhet (vecka)

, eller ange tills vidare)

i 3 veckor

1x3i6dos

tablett 3 gånger dagligen

L

i 6 doser

1x3tv

1

tablett 3 gånger dagligen

tillsvida re
Max behandlingstid

lvbimax3v

(

yckelordet'i max' = i högst)
L sprayning vid behov
högst 3 veckor.

Flera doseringssteg (s <iljtecken

1x3i3d;2x2i4d

1

i

';')

tablett 3 gånger dagligen

i 3 dagar,

därefter2

tabletter

2 gånger

dagligen i 4 dagar

2x3i3v; 1-2x1vbi8v

2 tabletter 3 gånger
dagligen, därefter I-2
tabletter dagligen vid
behov i 8 veckor

Användning av decime tal
1r5

1,5 tabletter

Tidsen heter

t

timme

d

dygn

v

vecka

a

ar

Tillfälleskoder

tf

Tillfrukost

tl

Till lunch
Till middas
Till natten

tm
tn
Övriga nyckelord
+

avskiljare vid plusnotation,

X,X

t.ex. 1+2+2+1
markerar frekvensdosering. t.ex. 1x3 eller
1"X3

Markerar intervall t.ex. 1-2
vb

(Kan öven onge 1.5 d v s med

punkt'.')
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I

decimalkomma
skiljetecken mellan
Doseringssteg
minutavskiljare vid
klockslae
anger tidsenhet vid

frekvensdosering (ex /d
vb
max

per dygn)
vid behov
max

kt

klocka n

end
eo

engå ngsdos

tv

Tills vidare

dos

doser

Enligt särskild ordination

=

Markerar användning av villkorsdosering
Markerar användning av maxdosering eller maxtid
Markerar angivande av behandlingstid
Markerar att klockslag används för att ange tidpunkt
Markerar angivande av engångsdosering

