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Lillemor Fernström
Utredare hälso- och sjukvårdsfrågor
Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Remiss
Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.
Begreppen redovisas i Socialstyrelsens terminologimall som är i tabellform med följande fält:
o Fältet term innehåller termen för begreppet i fråga.
o Fältet definition innehåller begreppets definition. Definitionen beskriver innebörden av begreppet och ska vara oberoende av hur en
verksamhet är organiserad eller vilka ekonomiska ersättningssystem man arbetar med. En definition bör kunna bytas ut mot termen i
löpande text och skrivs därför med liten begynnelsebokstav och avslutas utan punkt. Definitionen inleds med det överordnade
begreppet.
o Fältet kommentar och användningsområde innehåller eventuell information om hur och i vilket sammanhang begreppet kan användas.
o Fältet synonym innehåller information om eventuell synonym och avrådd term.
o Fältet källa anger ursprunget till definitionen. Om källfältet är tomt betyder det att det inte finns någon skriftlig källa, resultatet har
arbetats fram av arbetsgruppen.
För mer information om terminologiska skrivregler och om skillnaden mellan definition och ordförklaring, se dokumentet Informationsblad
terminologiremiss.
Besvarad remiss skickas senast den 29 april 2011 till: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
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term

definition

kommentar och användningsområde

synonym

artificiell
nutrition

näringstillförsel på
konstgjord väg

Artificiell nutrition är ett internationellt
överordnat begrepp för enteral nutrition och
parenteral nutrition.

artificiell
näringstillförsel

källa

tillstyrker tillstyrker synpunkter på term, definition och
term
def
kommentar

ja

tillsättning av livsmedel
eller specifika
berikningsmedel till
mat och dryck för att
öka innehållet av energi
och/eller protein,
mineralämnen,
vitaminer
enteral nutrition näringstillförsel direkt
till mag-tarmkanalen
via sond
funktionella
livsmedel som är
livsmedel
framtagna för att ge en
specifik positiv
hälsoeffekt som ska
vara dokumenterad

Terminologi och
nutrition, DRF,
2010-04-13

berikning

2

nej

ja

x

x

x

x

Näringstillförsel kan ske med hjälp av t.ex.
gastrostomi, jejunostomi eller nasogastrisk sond.

enteral
näringstillförsel

x

x

Exempel på funktionella livsmedel är berikning
med vitaminer, fibrer och nyttiga
bakteriestammar.

mervärdesmat
functional food

x

x

nej

2011-03-28
Regler och tillstånd/Fackspråk och
informatik

Dnr 6.8-9567/2011

term

definition

kommentar och användningsområde

kakexi

progressiv förlust av
muskulatur och annan
kroppsvävnad
beroende på en
kombination av
undernäring och
katabolism orsakade
av underliggande
sjukdom

Skiljer sig från ”ren svält” dvs. brist på energi
och näringsämnen, eller negativ energibalans av
annan orsak som går att åtgärda med tillförsel av
energi och näringsämnen. Närliggande begrepp
se, undernäring, malnutrition.

katabolism

naturlig nedbrytning
inom organismen

kosttillskott

komplement till vanlig Kostillskott är livsmedel som är avsedda att
komplettera en normal kost.
kost i form av
vitaminer, mineraler
och spårämnen
komplement till vanlig Ett exempel på kosttillägg är näringsdryck.
kost när den inte räcker
för att tillfredsställa
behovet av energi och
näringsämnen
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synonym

källa

tillstyrker tillstyrker synpunkter på term, definition och
term
def
kommentar

ja

kosttillägg

Bengt I
Lindskog:
Medicinsk
terminologi,
2008

oralt
nutritionsstöd
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x

x

x

x

x

x

x

x
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term

definition

kommentar och användningsområde

malnutrition

Malnutrition används vanligen i betydelsen
tillstånd pga. brist på
eller obalans av energi, tillstånd av undernäring.
protein och/eller andra
näringsämnen som
orsakar mätbara,
ogynnsamma effekter
på kroppens struktur,
funktion och en persons
sjukdomsförlopp
sond via näsan till
tolvfingertarmen för
enteral nutrition
sond via näsan till
magsäcken för enteral
nutrition
sond via näsan till
tunntarmen för enteral
nutrition
se kommentar
Nutrition kan betyda både näring och
näringstillförsel.
flytande kosttillägg
intravenös
Parenteral nutrition kan ske med hjälp av t.ex.
näringstillförsel
central eller perifer venkateter.
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synonym

källa

tillstyrker tillstyrker synpunkter på term, definition och
term
def
kommentar

ja

nasoduodenal
sond
nasogastrisk
sond
nasojejunal
sond
nutrition
näringsdryck
parenteral
nutrition

Parenteral nutrition kan förkortas PN. Om
patientens fullständiga energi- och näringsbehov
tillfredsställs via parenteral nutrition kallas det
total parenteral nutrition (TPN).

felnäring
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ja

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
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kommentar och användningsområde
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term

definition

synonym

perkutan
endoskopisk
gastrostomi

PEG
kort sond genom
bukväggen till
magsäcken som
används för enteral
nutrition
minskad muskelmassa Sarkopeni är vanligen åldersrelaterad.
med förlust av
muskelfunktion
näringslösning som ges
vid enteral nutrition
kost vid specifika
Exempel: fettreducerad kost, glutenfri kost,
sjukdomstillstånd
laktosreducerad kost och proteinreducerad kost är
exempel på specialkoster.
tillstånd pga. brist på
energi, protein och/eller
andra näringsämnen
som orsakar mätbara,
ogynnsamma effekter
på kroppens struktur,
funktion och en persons
sjukdomsförlopp
näringsmässigt mindre Till utrymmesmat hör snacks, bullar, kakor,
skräpmat
nödvändiga livsmedel
glass, sylt, läsk, sötsaker och alkoholhaltiga
drycker.

källa

tillstyrker tillstyrker synpunkter på term, definition och
term
def
kommentar

Baserad på
Terminologi och
nutrition, DRF,
2010-04-13

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ja

sarkopeni

sondnäring
specialkost

undernäring

utrymmesmat
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Terminologi och
nutrition, DRF,
2010-04-13

Terminologi och
nutrition, DRF,
2010-04-13

nej

ja

nej

