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Bilag 8
Ordforklaring

AD

Acces Directory: Værktøj til bruger-, rolle- og rettigheds-styring

Afvigelser

Afvigelser defineres som alle forskelle mellem planlagte og faktiske
dispenseringer (genudtag og alle former for substitution)

ATC

Anatomical Therapeutic Chemical Classification System, et system til
klassifikation af lægemidler efter deres primære indholdsstof samt
virkeområde

Batchnummer

Batchnummer er et nummer der tildeles hver produktion.
Nummeret er entydigt og gør det muligt at spore lægemidlerne
tilknyttet den enkelte produktion.

Brugerstamdatakatalog

Se BSK

BSK

Brugerstamdatakatalog:
rettigheds-styring

Capa

Værktøj til automatiseret installation af programpakker

CE-mærkning

Conformité Européenne, dvs. europæisk ensartethed. Mærkning der
sikrer, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med
fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø

CPR-nummer

Centralt personregistreringsnummer, identificerende nummer som
den enkelte borger er opført under i den centrale personregistrering

CTS-anlæg

Central tilstands- og styringsanlæg.

DHCP

Mekanisme til tildeling af IP-adresser

DNS

Domain Name Server: Server som oversætter mellem navne og IPadresser i et domæne

Dosisdispenseret/dosispakket medicin

Medicin der er pakket i separate poser med en dosis i hver pose

Drug-id

Identifikationskode bestående af 12 cifre. Tilknyttet producent,
handelsnavn, generisk navn, styrke og lægemiddelform

EPJ

Elektronisk patientjournal, se MidtEPJ

RM’s

værktøj

til

bruger-,

rolle-

og
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ERP-system

Enterprise resource planning, økonomi- og lagerstyringssystem

FTP

File Transfer Protocol, klient-server- protokol

Generisk navn

Det aktive stof i et lægemiddel

GS1

GS1 er en global organisation der blandt andet arbejder på
standardiseringer af stregkoder

HL7

Health level 7, en global standardisering inden for IT i
sundhedsvæsenet

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol: Protokol til kommunikation af
bruger-navne, -roller og – rettigheder

MidtEPJ

Region Midtjyllands Elektroniske patientjournal. Alle oplysninger om
patientens behandlingsforløb i én it-løsning

Netop

Værktøj til fjernovertagelse af pc

OS

Operativ System

PN

latinsk forkortelse for pro necessitate = når det er nødvendigt

PDA

Personlig digital assistent

POC

Proof of concept, dokumentation af at en idé fungerer i praksis

RDP

Remote Desktop: Værktøj til fjernovertagelse af pc

SAP PI

SAP værktøjskasse til Proces Integration

SKS-kode

Sygehusvæsnets Klassifikationssystem, koder der definerer
forskellige hændelser eller tilstande i sundhedsvæsnet, blandt andet
klassifikation af afdelinger/afsnit

Synonym substitution

Substitution til et tilsvarende præparat med samme indholdsstof i
samme styrke og samme dispenseringsform - foretages via
substitutionsgruppe-kode

TSM

Tivoli Storage Manager: Backup værktøj

Variant

Alle dosispakkede lægemidler er tildelt en variantkode.
Variantkoden angiver forskellige dosispakker af det samme
lægemiddel. F.eks. er der 3 forskellige varianter af Toilax. Doser
pakket med 1 stk., 2 stk. og 3 stk. tabletter pr. poser.

UltraVNC

Værktøj til fjernovertagelse af pc
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