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FORKLARING NETTSTED

A

AIP Apotekets innkjøpspris, dvs. den prisen apoteket betaler 
til leverandøren av varen.

Anbrudd Åpning av en legemiddelpakning med formål å ompakke 
deler av innholdet for salg. Det stilles krav til 
dokumentasjon og merking.

Apotek Salgssted for legemidler til sluttbruker hvor det gis 
legemiddelfaglig veiledning, som er fysisk tilgjengelig for 
publikum.

Apotekboka Samling av lover, forskrifter og offentlige retningslinjer 
innenfor apotek- og legemiddelområdet, samt rundskriv 
og brev med tolkning og presisering av regelverket.

apotek.no

Apoteker Person med driftskonsesjon til apotek. Faglig og 
administrativ leder i apoteket. Må ha autorisasjon som 
provisorfarmasøyt.

Apotekforeningen Bransjeorganisasjon for apotek og deres eiere. 
Alle apotek er medlemmer.

apotek.no

Apotekfremstilte  
legemidler

Legemidler som produseres i apotek. De er ment å dekke 
behov som ikke ivaretas av godkjente, industrifremstilte 
legemidler.

Apotekkonsesjon Offentlig godkjenning til å eie et apotek.

Apotekmedarbeider Apotekansatt uten farmasøytisk eller apotekteknisk 
fagutdanning.

Apotekpreparater Legemidler og handelsvarer som ikke tilbys av andre 
aktører. De produseres i relativt liten skala av 
produksjonsapotek.

Apotektekniker Apotekets tekniske personale. Har autorisasjon som 
helsepersonell. Utdanningen er et yrkesfaglig løp  
i videregående opplæring.

A-preparat Legemiddel i reseptgruppe A.

A-resept Hvit resept utstedt på et legemiddel i reseptgruppe A.

A-skap Skap der legemidler i resepgruppe A er oppbevart.  
Det stilles spesielle krav til slike skap.

AUP Apotekets utsalgspris. Den prisen som apoteket selger  
en vare for. 

Autorisasjon Offentlig godkjenning. Helsepersonell i Norge må ha 
autorisasjon eller lisens for å kunne utøve yrket.

I denne ordlisten forklares apotekrelaterte ord og uttrykk som det ikke finnes passende  
forklaringer på i vanlige ordbøker eller elektroniske oversettelsesverktøy. 
Den er laget til deg som skal begynne, eller nylig har begynt å jobbe i apotek i Norge. 
Du kan søke på ord ved å bruke funksjonen «ctrl+f». Det er også mulig å skrive ut ordlisten.

Ordlisten er utarbeidet av Apokus. 
Ordlisten skal ikke endres eller distribueres uten etter avtale med Apokus.

Ordliste - introduksjon til norsk apotekpraksis
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Avanse Differansen mellom salgspris og varekostnad. Viser hvor 
mye bedriften tjener på salg av en vare.

Avregistrerte legemidler Legemiddel som ikke lenger produseres eller 
markedsføres av legemiddelfirmaene.

Avtalespesialist Praktiserende spesialist (lege eller psykolog) som får 
driftstilskudd fra staten.

Avvik Mangel på oppfyllelse av krav.

B

Bakreseptur Et sted bak i apoteket (i avstand fra selvvalg og direkte- 
reseptur) der arbeid med resepter foregår. Se Reseptur. 

Bandasjist Spesialbutikk for sykepleieartikler, medisinsk forbruks-
materiell og andre helseprodukter.

Bidragsordning Støtteordning for legemidler og helsetjenester som ikke 
blir dekket gjennom andre ordninger. 

helfo.no

Blå resept Resept på legemidler der staten dekker det meste av, 
eller alle utgiftene. Historisk ble disse reseptene skrevet 
på et blått papir.

Bombekjemikalier Kjemikalier som kan brukes som utgangsstoff for 
eksplosiver. Det finnes et eget regelverk for salg av disse. 

apotek.no

B-preparat Legemiddel i reseptgruppe B

Bransjestandard for 
apotek

Apotekbransjens egne krav for å sikre varer og tjenester 
av høy kvalitet.

apotek.no

B-resept Hvit resept utstedt på et legemiddel i reseptgruppe B.

B-skap Skap der legemidler i reseptgruppe B er oppbevart. 
Det stilles spesielle krav til slike skap.

Byttegruppekode Kode som identifiserer legemidler som er byttbare med 
hverandre.

Byttelisten Søkbar database med oversikt over hvilke legemidler som 
er byttbare.

legemiddelverket.no

C

CE Står for Communauté Européenne. Produktmerke for 
bl.a. medisinsk utstyr. Det betyr at produktet anses å 
oppfylle krav fra myndighetene som er gitt i direktiv eller 
forordning.

D

Delutlevering Ekspedisjon og utlevering av deler av en legemiddel-
pakning, der det resterende skal utleveres ved andre 
tidspunkt.

Direktereseptur Sted i apoteket der ekspedisjon av resepter foregår mens 
kunden er til stede og i direkte kontakt med apotek-
personalet. Se Reseptur.

D-nummer Midlertidig identitetsnummer som kan tildeles uten-
landske personer.

Driftskonsesjon Offentlig godkjenning til å drive et apotek.
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E

Egenandel Den delen av kostnaden for helsetjenester eller lege-
midler på blå resept som pasienten skal betale selv.

Egenandelstak Et fastsatt beløp der betalt egenandel over dette beløpet 
gir fritak for egenandel (frikort) resten av kalenderåret.

Egenomsorg En persons omsorg (handlinger) for egen helse som 
omfatter helsebevarende og sykdomsforebyggende tiltak 
og selvbehandling.

Ekspedere Å foreta en ekspedisjon.

Ekspederingslisten 
(Positivlisten)

Liste over legemidler uten norsk markedsføringstillatelse 
som etter hovedreglene skal vurderes av Legemiddel-
verket før ekspedering, men likevel kan notifiseres av 
apotek.

legemiddelverket.no

Ekspedisjon Farmasøytisk kontroll og istandgjøring av legemiddel 
i henhold til resept eller rekvisisjon.

Ekspedisjonsrett Retten til å ekspedere legemidler etter resept og 
rekvisisjon. Kun farmasøyter har ekspedisjonsrett.

EMA (European  
Medicines Agency)

Europeiske legemiddelbyrå. ema.europa.eu

Enmåndesregelen Regel som sier at sykehusapotek på visse vilkår kan 
levere ut mengde inntil 1 måneds behandling av lege-
midler og næringsmidler til sondeernæring der lege har 
søkt individuell refusjon etter §3. 

E-resept Elektronisk resept. Lastes ned fra reseptformidleren.

F

Falsk resept Resept som er utstedt av person uten rekvisisjonsrett 
i den hensikt å urettmessig få utlevert reseptpliktige 
legemidler.

FarmaPro Felles datasystem i norske apotek for ekspedisjon og salg 
av legemidler og handelsvarer, bestilling og fakturering.
Vil erstattes av nytt system ca. 2022/2023.

Farmasøytisk skjønn

Farmasøytkontroll En farmasøyts vurdering og godkjenning av en resept 
eller rekvisisjon.

Fastlege Lege som har avtale med kommunen om deltagelse 
i fastlegeordningen. Fastlegen har ansvaret for allmenn-
legetilbudet til personer på sin fastlegeliste.

Feilekspedisjon En feil gjort enten i reseptekspedisjon eller i utlevering av 
reseptvarer som oppdages etter at relevante slutt-
kontroller er utført.

Felleskatalogen Elektronisk oppslagsverk med omtale av legemidler med 
norsk markedsføringstillatelse, samt pakningsvedlegg og 
SPC.

felleskatalogen.no

FEST Forskrivings- og ekspedisjonsstøtte. Datagrunnlag med 
kvalitetsikret og oppdatert legemiddelinformasjon for alle 
aktører innen reseptkjeden.

legemiddelverket.no
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Filialapotek Apotek under samme apotekkonsesjon og drifts- 
konsesjon som hovedapoteket.

Folkehelseinstituttet (FHI) Nasjonal kompetanseinstitusjon for områdene smitte-
vern, psykisk og fysisk helse, rus, ernæring m.m.

fhi.no

Folketrygden Obligatorisk, nasjonalt og sosialt forsikringssystem.

Forbruksmateriell Se Medisinsk forbruksmateriell.

Forfalskningsdirektivet 
(FMD)

Direktiv som skal forhindre salg av falske legemidler fra 
apotek.

Forhandlingsplikt Plikt som apotek har til å forhandle legemidler og vanlig 
medisinsk utstyr.

Forhåndsgodkjent 
refusjon

Ordning der legemidler og andre produkter er tatt opp på 
refusjonslisten og kan forskrives direkte på blå resept.

Forskrive (rekvirere) Utstede et dokument som gir rett til å få utlevert et 
legemiddel eller andre varer.

Forvaltningsmyndighet Organ, oftest offentlig, som styrer eller administrerer et 
visst område.

Frikort Bevis på at man har rett til fritak fra å betale egenandel 
for legemidler og visse helsetjenester for resten av 
kalenderåret.

Fullmakt Dokumentasjon på at en person kan opptre og handle 
på en annen persons vegne, f.eks. hente ut legemidler på 
resept.

Fødselsnummer Unikt identitetsnummer (11 siffer) som består av fødsels-
dato og personnummer.

G

Generisk bytte  
(Generisk substitusjon)

Bytte av et legemiddel med et annet som er bioekvivalent, 
medisinsk likeverdig og egnet for bytte i apotek. Etter 
inkludering av biotilsvarende legemidler kalles ordningen 
medisinbytte i apotek.

legemiddelverket.no

Generisk legemiddel Legemiddel med identisk virkestoff som originallege-
middel, produsert av et annet legemiddelfirma.

Giftinformasjonen Nasjonalt rådgivnings- og kompetanseorgan for akutte 
forgiftninger og forgiftningsfare.

Godkjenningsfritak 
(Registreringsfritak)

Tillatelse til å bruke et legemiddel uten norsk  
markedsføringstillatelse. Kan innvilges av apotek eller 
Legemiddelverket.

legemiddelverket.no

Grossist Virksomhet som driver videresalg av varer.

H

Handelsvarer Betegnelse på varer som ikke er legemidler og som selges 
i apotek.

Helse- og omsorgs-
departementet (HOD)

Departement under regjeringen som har det over-
ordnede ansvaret for helse- og omsorgstjenester.

Helsebiblioteket Nettside med samling av oppslagsverk, fagprosedyrer, 
databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for 
helsepersonell.

helsebiblioteket.no
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Helsedirektoratet Organ som er faglig rådgiver, iverksetter vedtatt politikk 
og forvalter lov- og regelverk innenfor helsesektoren. 
Er også ansvarlig for nasjonal beredskapsplan.

Helseforetak Samlebetegnelse på offentlige sykehus, og tilhørende 
støtte- og fellestjenester for disse. Eies av staten. 
Deles geografisk  inn i regionale helseforetak.

Helsehjelp Handling som har forebyggende, diagnostisk,  
behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- 
og omsorgsformål og som utføres av helsepersonell.

Helsekost Omfatter naturmidler og kosttilskudd som vitaminer  
og mineraler i tillegg til mat som er markedsført som 
sunnere enn varer i dagligvare. Helsekost kan selges  
i helsekostbutikker, apotek og dagligvareforretninger.

Helsenorge Offentlig nettsted for generell og personlig helse- 
informasjon for innbyggere i Norge

helsenorge.no

Helsepersonell Personer med autorisasjon eller lisens etter helse-
personelloven, og andre som arbeider i helse- og 
omsorgstjenesten eller i apotek, og som utfører 
helsehjelp.

Helsepåstand Sier noe om hvilken helsemessig gunstig effekt et 
næringsmiddel eller et stoff som finnes i et nærings-
middel har på kroppen.

Helsestasjon Del av helsetjenesten som driver med helsefremmende 
og forebyggende arbeid rettet mot barn i førskolealder 
(0-6 år).

Helsesykepleier
(Tidl. helsesøster)

Sykepleier med videreutdannelse i helsefremmende  
og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot barn og unge 
og deres familier.

Helsetilsynet Sentral tilsynsmyndighet for bl.a. helse- og omsorgs-
tjenester, herunder helsepersonell.

Helsetjenesten 
(Helsevesenet)

Fellesbetegnelse på alle private og offentlige institusjon-
er og virksomheter som forebygger, diagnostiserer og 
behandler sykdom, yter pleie og omsorg til syke  
mennesker eller rehabiliterer og attfører pasienter  
etter sykdom og skade.

Helseøkonomi-
forvaltningen (Helfo)

Etat under Helsedirektoratet som ivaretar rettigheter til 
helseaktører og privatpersoner.

helfo.no

Hjelpemiddel En gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere 
praktiske problemer for personer med nedsatt 
funksjonsevne. I apotek kan det f.eks. være øydråpestøtte 
eller gripetang.

Hjemmesykepleie
(Hjemmetjeneste)

Helsetjeneste som driver med pleie- og omsorgstjenester 
for personer som bor utenfor helseinstitusjon. Drives av 
kommuner eller private aktører.

HMS Helse, miljø og sikkerhet. Fellesbetegnelse for arbeid som 
skal gjøres på den enkelte arbeidsplass for å forbedre 
arbeidsmiljøet og redusere skader på ytre miljø.
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Hovedapotek Det apoteket hvor apotekeren har den stedlige ledelsen 
når driftskonsesjonen også omfatter filialapotek.

HPR-nummer 
(ID-nummer)

Unikt nummer for personer som har autorisasjon eller 
lisens som helsepersonell.

H-resept
(Helseforetaksresept)

Resept, utstedt av sykehus eller avtalespesialist, på et 
legemiddel som krever oppstart og oppfølgning av 
spesialisthelsetjenesten og som finansieres av helse-
foretakene.

Hvit resept Resept på et legemiddel som ikke har forhåndsgodkjent 
refusjon etter folketrygdlovens §5-14.

I

Ikke-medisinsk bruk 
(Legemidler til -)

Bruk av legemidler til teknisk, vitenskapelig og annen 
ikke-medisinsk bruk

Individuell refusjon Refusjon av utgifter til legemiddel der legen må søke 
Helfo for den enkelte pasient.

Informasjonsrom Rom i tilknytning til, men separat fra, publikumsområdet  
i apotek for å ivareta diskresjon ved behov.

Inhalasjonsveiledning Offentlig finansiert og standardisert tjeneste i apotek for 
personer som bruker legemidler til inhalasjon ved astma 
eller kols, for å bidra til at disse får god sykdomskontroll 
gjennom riktig bruk av inhalasjonsmedisinene.

apotek.no

Interaksjon 
(Legemiddel-)

Endret virkning av et legemiddel på grunn av et annet 
legemiddel, kosttilskudd eller næringsmiddel

Internkontroll Samling av systematiske tiltak som sørger for at en  
virksomhet arbeider i henhold til gjeldende krav.

J

Journal Helsepersonells nedtegning og dokumentasjon om en 
pasients helsetilstand og den helsehjelp den har mottatt.

K

Kjernejournal Digital løsning for deling av pasienters helseopplysninger 
på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet.

Kosttilskudd Næringsmiddel som er beregnet til å supplere et vanlig 
kosthold, f.eks. vitaminer og mineraler.

Kvalitetssystem Verktøy som skal sikre at organisasjonen oppnår definert 
kvalitet.

L

Lagerlokasjon Kode for hvor en vare er plassert i apoteket.

Legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR)

En ordning for substitusjonsbehandling ved opiat-
avhengighet. Apotek er som regel utleveringssted for 
legemidlene.

Legemiddelgjennomgang Systematisk vurdering av pasientens legemiddelbruk for 
å sikre god behandling og forebygge pasientskader.

Legemiddelrelaterte 
problemer (LRP)

En hendelse eller et forhold som som skjer i forbindelse 
med legemiddelbehandling og som reelt eller potensielt 
interfererer med ønsket helseeffekt.



Versjon 1.0  Sist endret 03.12.21  Side 7 av 12

ORD/UTTRYKK  
(Synonymer, forkortelser)

FORKLARING NETTSTED

Legemidler utenom 
apotek (LUA)

Ordning der visse reseptfrie legemidler kan selges  
utenom apotek.

Legevakt Den delen av kommunehelsetjenesten som har  
beredeskap ut over normal åpningstid på hverdager,  
i helger og på helligdager, for å gi medisinsk hjelp fra 
allmennlege når slik hjelp ikke kan vente.

Leveringsplikt Apoteks plikt til å selge legemidler og andre produkter 
der ev. gitte betingelser er oppfylt.

M

Magistrelle legemidler Legemidler som tilvirkes til den enkelte pasient i et 
apotek som har tilvirkningstillatelse.

Markedsføringstillatelse 
(MT)

Tillatelse til å selge et gitt legemiddel. Gis på grunnlag av 
vurdering av legemidlets kvalitet, sikkerhet og effekt.

Medisinsk forbruks-
materiell

Utstyr som brukes ved sykdommer eller tilstander og 
som må skiftes med visse mellomrom, f.eks. kateter, 
bleier og sprøyter.

Medisinsk utstyr Utstyr som anvendes på mennesker i den hensikt å 
diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre 
sykdom, skade eller handikap. Eksempler på medisinsk 
utstyr i apotek er munnbind, selvtestere, kateter, 
kontaktlinser og sårbandasjer. Kremer og flytende 
preparater kan også registreres som medisinsk utstyr.

Medisinske påstander Påstander om virkning av legemidler eller tilgrensende 
produkter

Medisinstart Bransjefelles standardisert tjeneste i apotek for pasienter 
som bruker bestemte legemidler i den hensikt å fremme 
riktig legemiddelbruk og øke pasientens etterlevelse.

apotek.no

Medisinutsalg Separat utleveringssted for legemidler som er underlagt 
et bestemt apotek.

Meldeplikt Plikt som apotek har til å melde videre visse forhold og 
hendelser.

Militærresept Resept utstedt til personer som avtjener verneplikt  
i førstegangstjenesten.

Minstepensjonist Den laveste alderspensjonen man kan få gjennom 
folketrygden. Ytes til pensjonister som har tjent opp 
ingen eller liten tilleggspensjon.

Multidose Maskinell pakking av legemidler i poser for det enkelte 
inntakstidspunkt.

Muntlig rekvirering Rekvirering av resept eller rekvisisjon personlig eller per 
telefon.

N

Narkotikaregnskap Oversikt over innkjøp og salg m.m. av legemidler i resept-
gruppe A og tilsvarende legemidler uten markeds-
føringstillatelse.

Naturlegemiddel En type legemiddel hvor virkestoffet eller virkestoffene 
har såkalt naturlig utspring.
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Naturmiddel Et produkt som inneholder stoffer fra naturen.  
Bruken er vanligvis basert på folkemedisinske tradisjoner.

Negativlisten Oversikt over preparatgrupper og preparater uten norsk 
markedsføringstillatelse som ikke kan utleveres før 
Legemiddelverket har godkjent søknaden om 
godkjenningsfritak.

legemiddelverket.no

Nettapotek Nettsteder som selger reseptpliktige og reseptfrie lege-
midler m.m. Må være godkjent og registrert hos  
legemiddelmyndighetene.

Norsk pasientskade-
erstatning (NPE)

Erstatningsordning for pasienter som mener de har fått 
en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten.

Norske legemiddel-
standarder (NLS)

Oversikt over standarder (farmakopémonografier) for 
råvarer, legemiddelformer, og farmasøytiske preparater 
som gjelder for Norge.

legemiddelverket.no

Notifisering Ekspedering av søknad om godkjenningsfritak av lege-
midler som ikke trenger godkjenning av Legemiddel-
verket i det enkelte tilfellet.

Nødekspedisjon Ekspedisjon av legemiddel uten gyldig resept når det 
ansees påkrevet.

O

Oppgjørsavtale Avtale mellom apotek og aktør som skal dekke hele eller 
deler av pasientens utgifter til legemidler eller andre 
produkter, slik at apoteket fakturerer aktøren.

“Over the counter” (OTC) Legemidler som kan utleveres uten resept.

P

Pakningsvedlegg Informasjon om et legemiddel som er beregnet på 
publikum, som medfølger i legemiddelpakningen.

Parallellimportert 
legemiddel

Originallegemidler importert fra EU/EØS-land, der prisene 
er lavere enn i Norge.

Pasientskadeloven Lov om erstatning ved pasientskade. Alle primærapotek 
er pliktig medlem av Norsk pasientskadeerstatning.

Personnummer Fem-sifret nummer som sammen med fødselsdato utgjør 
fødselsnummeret. Tildeles av folkeregisteret.

Plantebasert legemiddel Legemiddel som har ett eller flere virkestoffer som består 
av plantemateriale. Deles inn i plantebaserte legemidler 
med veletablert bruk og tradisjonelle plantebaserte 
legemidler.

legemiddelverket.no

Positivlisten 
(Ekspederingslisten)

Liste over legemidler uten norsk markedsføringstillatelse 
som etter hovedreglene skal vurderes av Legemiddel-
verket før ekspedering, men likevel kan notifiseres av 
apotek.

legemiddelverket.no

Preparatomtale (SPC) Standardisert oppsett av karakteristika ved et legemiddel. 
Godkjennes av Legemiddelverket.

Primærapotek Apotek som, i motsetning til sykehusapotek, hovedsakelig 
baserer seg på salg av legemidler til den enkelte lege-
middelbruker.
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Primærhelsetjenste Helsetjeneste utenom institusjon, f.eks. fastlege-
ordningen.

Produkt- og prislister Helfos oversikt over forbruksmateriell og næringsmidler 
med godkjent refusjon og pris etter §5 i blåresept-
forskriften.

helfo.no

Provisorfarmasøyt Farmasøyt med femårig mastergrad i farmasi med 
autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Q

R

Referansenummer Identifikasjonsnummer for en elektronisk resept som 
brukes i spesielle tilfeller.

Refusjon Tilbakebetaling eller tilskuddsordning, oftest brukt om  
blå resept og tilsvarende.

Refusjonslisten 
(Refusjonssøk)

Tidligere en fysisk liste over legemidler med forhånds-
godkjent refusjon. Søkbar database (refusjonssøk) har 
erstattet den fysiske refusjonslisten.

legemiddelverket.no

Registreringsfritak 
(Godkjenningsfritak)

Tillatelse til å bruke et legemiddel uten norsk  
markedsføringstillatelse. Kan innvilges av apotek eller 
Legemiddelverket.

Reiterasjon (Reit) Angir at et legemiddel på resept kan ekspederes flere 
ganger. En resept kan ekspederes 1 + X reit ganger

Reklamasjon Et krav som følge av feil eller mangler ved en vare eller 
tjeneste.

Rekvirent (Forskriver) Fysisk eller juridisk person med rett til å rekvirere  
legemidler.

Rekvirere (Forskrive) Bestille legemidler ved resept eller rekvisisjon muntlig, 
skriftlig eller elektronisk.

Rekvireringsrett Rett til rekvirering av legemidler. Kan være begrenset til 
f.eks. en legemiddel- eller pasientgruppe.

Rekvisisjon Bestilling av legemiddel fra person med rekvireringsrett 
på annen måte enn ved resept.

RELIS Regionale legemiddelinformasjonssentre. Har søkbar 
spøsmål/svar-tjeneste beregnet på helsepersonell.

relis.no

Resept Nedtegning av rekvirering av legemidler til bruk for 
bestemte personer eller dyr fra person med rekvirerings-
rett. Blir også brukt som dokumentasjon for at en person 
skal få dekket deler av utgiften til medisinsk utstyr eller 
næringsmidler etter folketrygdlovens paragraf 5-14  
(blå resept).

Reseptarfarmasøyt Farmasøyt med treårig bachelorgrad i farmasi med 
autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Reseptformidleren Nasjonal database for elektroniske resepter.

Reseptfritt legemiddel Betegnelse for legemiddel uten krav om resept før ut-
levering. Kan være betinget av pakningsstørrelse, styrke, 
legemiddelform og indikasjon, eller påbud om veiledning.
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Reseptfri med veiledning Betegnelse for reseptfrie legemidler med krav til  
veiledning i apotek før salg.

Reseptgruppe Betegnelse for samling av reseptpliktige legemidler som 
deler karakteristika. Reseptpliktige legemidler plasseres  
i en av reseptgruppene A, B eller C.

Reseptplikt Krav om resept eller rekvisisjon før utlevering av et 
bestemt legemiddel.

Reseptregisteret Register (pseudonymisert) over alle reseptekspedisjoner  
i apotek.

Reseptur Sted i apoteket der legemidler etter resept eller  
rekvisisjon blir gjort i stand.

Restnotering (Rest) Bestilling som ikke kan leveres når ønsket.

Returmedisin Legemidler som returneres til apotek for destruksjon.

Risikoanalyse Gjennomgang av prosesser i den hensikt å avdekke 
faktorer eller forhold som kan medføre uønskede  
hendelser eller avvik, og konsekvenser av disse.

Rundskriv Orientering fra aktører ofte med hensikt om å utdype 
eller klargjøre regelverk.

S

Salgsstopp Melding til apotek om å stoppe salg av bestemte  
legemidler eller andre varer ofte på grunn av mangler  
ved varen.

Samtykke Tillatelse eller aksept fra personen det gjelder.

Schengen-attest Dokumentasjon fra et apotek om at en bestemt person er 
rettmessig eier av legemidler med narkotiske virkestoffer. 
Til bruk ved reise mellom Schengenland.

legemiddelverket.no

Selvvalg 
(Publikumsavdeling)

Del av apotek som er åpent for publikum hvor reseptfrie 
legemidler og handelsvarer er plassert.

Signering (i apotek) Utforming av teksten (bruksanvisning) på etiketten som 
limes på legemiddelpakningen.

apotek.no

Skipsmedisin Legemidler om bord i skip som skal ivareta helsen  
og sikkerheten til arbeidstakerne og passasjerene  
ved behov.

SPC (Preparatomtale) Summary of Products Charachteristics. Standardisert 
oppsett av karakterisktika ved et legemiddel. Godkjennes 
av Legemiddelverket.

Spesialisthelsetjeneste Del av helsetjenesten som har ansvar for psykiatriske  
og somatiske sykehus og ambulansetjenester.

Spesialpreparat 
(Spesialiteter)

Legemiddel som er produsert av den farmasøytiske 
industri.

Statens legemiddelverk 
(Legemiddelverket, SLV)

Nasjonal myndighet for legemidler, legemiddelforsyning, 
og legemiddeldistribusjon.

legemiddelverket.no

Stedfortreder Person blant det farmasøytiske personalet som har 
ansvar for daglig drift når apoteker ikke er til stede.

Stønad Overføring av ytelse (penger) mellom staten og statens 
innbyggere.
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Sykehjem Helseinstitusjon, utenfor sykehus, som gir pasienter 
heldøgns opphold, behandling og pleie.

Sykehusapotek Apotek som er samlokalisert med sykehus som inngår  
i offentlige helseplaner, og som har legemiddelforsyning 
til sykehuset som sin primæroppgave.

SYSVAK Nasjonalt elektronisk vaksinasjonsregister.  
Helsepersonell har ansvar for registrering og melding  
av vaksinasjoner.

T

Taushetsplikt Plikt som bl.a. helsepersonell har for å hindre at andre får 
adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- 
eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold.

Telefaksresept 
(Faksresept)

Resept som overføres fra lege til apotek via telefaks.

Telefonresept Resept som overføres fra lege til apotek via telefonisk 
kontakt. Nedtegnes av farmasøytisk personale.

Tilvirkning (av legemidler) Fremstilling, pakking og etikettering av legemidler.

Tilvirkningstillatelse  
(i apotek)

Tillatelse fra relevant myndighet (som ofteste Lege-
middelverket) til å tilvirke legemidler i apotek.

Trinnpris System for å redusere priser av legemidler trinnvis.

U

Uregistrerte legemidler Legemidler uten markedsføringtillatelse i Norge. legemiddelverket.no

Urtelisten Oversikt over urter og deres status som legemiddel, 
reseptpliktig legemiddel eller handelsvare.

Utgangsstoffer Opprinnelige stoffer som kan reagere og danne 
produkter.

Utleveringsbestemmelse Begrensning i utlevering av visse legemidler. Apotek er 
pliktig til å påse at kravene for utlevering er oppfylt.

Utstede 
(Forskrive, rekvirere)

Oftest brukt om å forskrive resepter.

V

Vedtak Avgjørelse på en søknad, f.eks. en søknad om individuell 
stønad.

Verneplikt Den plikt et lands statsborgere har til å delta i krigs-
tjeneste samt tjenestegjøring i militære styrker i fredstid.

Virksomhetsleder Person med det overordnede ansvaret for helsehjelpen 
som ytes i virksomheten.

W

X

Y

Yrkesskade Personskade, sykdom eller dødsfall som følge av en 
arbeidsulykke.

Z
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Æ

Ø

Å

Kilder: apotek.no, helfo.no, legemiddelverket.no, lovdata.no, nav.no, utdanning.no, snl.no, volven.no og wikipedia.no.


