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Målbilde og 

veikart 

2019-2023

Med Felles språk menes en helsefaglig terminologi som skal 
brukes til strukturert dokumentasjon av informasjon knyttet 
til helsehjelp, samt relasjonene som binder den til andre 
kodeverk og registervariabler. 

Informasjon som benyttes i pasientforløp skal kunne 
gjenbrukes etter å ha vært registrert én gang, og de 
forskjellige terminologier og kodeverk skal benyttes til 

det formål de er tiltenkt.



Hva er SNOMED CT?

• SNOMED CT er den mest omfattende kliniske terminologien på det internasjonale 
markedet i dag. 

• SNOMED CT er primært utviklet for detaljert og strukturert dokumentasjon av 
pasientrelaterte data i elektroniske pasientjournaler og helseregistre. 

• SNOMED CT er en fagterminologi som danner grunnlag for å utveksle klinisk informasjon på 
en strukturert og entydig måte. 

• SNOMED CT består av over 350.000 begreper i en ontologisk struktur innenfor områdene 
kliniske målinger, funn, symptomer, anatomisk lokasjon, medikasjon, diagnosebeskrivelser 
og prosedyrer etc.

• SNOMED CT eies av SNOMED International, 
en not-for-profit organisasjon. 
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Hva er det vi forsøker å få til?

Side 5

Tilgang på målrettet beslutningstøtte

Automatisert innrapportering til helseregistre

«Kun én gang»

Finne lettere fram til informasjon

Bedre forskningsgrunnlag

Økt kvalitet på data og helsetjeneste

Tilrettelegge for bruk av kunstig intelligens

Forenklet vedlikehold og forvaltning av veiledere

Helsepersonell Pasienter og pårørende

Forskere, politikere, 

myndigheter og eiere

Helseopplysninger 

på forståelig språk

Terminologi som understøtter klinikerens arbeid



V1.0 V2.0 V3.0

Helseplattformen

Nasjonale e-helseløsninger  

Helse Vest RHF

Private helseaktører

Grunnlag

2015-18 2019

Forvaltning

2020 2021 2022 2023 →

Veikart for Felles språk | stegvis realisering av tiltakene

Helse Sør-Øst RHF

Helse Nord RHF

Felles kommunal journal

Statens legemiddelverk

Kjernejournal 

Helse Vest RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Nord RHF

Program digital samhandling



Felles språk versjon 1 | Utviklet i samarbeid med 
Helseplattformen, Statens Legemiddelverk og Kreftregisteret

Undersøkelser Legemidler Pasientplaner

Funn og 

diagnoser
Prosedyrer

Innrapportering 

til registre



2. Eksempel: SNOMED CT kobling til ICD-10



SNOMED CT ICD-10

Side 9

Terminologi vs klassifikasjon| 
Utviklet for ulike formål

• Utviklet for klinisk dokumentasjon i en EPJ  
diagnoser, prosedyrer, testresultater fra laboratorier, 
pleieplaner, etc

• Begrepene defineres i henhold til sitt 
meningsinnhold

hierarki og karakteristikker (attributer)

• Polyhierarkisk struktur
Hvert begrep kan ha flere foreldre

• Ikke uttømmende 
Ingen residualkategorier

• Laget for statistikk
Overvåke sykdom og dødsårsaker i samfunnet 
– på et overordnet nivå 
Rapportering

• Kodene er gjensidig ekskluderende  
Organisert i kategorier som ikke overlapper – et 
klinisk fenomen er kun registrert ett sted

• Monohierarkisk struktur  
Hver kode har kun én forelder

• Klassifikasjonen er uttømmende
Inneholder alt (residualkategorier – ikke 
klassifisert annet sted)



Mapping – SNOMED CT til ICD-10

• For å få det som registreres av kliniske opplysninger i journal med 
SNOMED CT til å gi bedre kvalitet på koding og data til register må 
terminologi og kodeverk «snakke sammen»

• WHO og SNOMED International har utarbeidet et internasjonalt map
mellom SNOMED CT og ICD 

• Mapping mellom SNOMED CT og ICD-10 i Norge er basert på dette 
arbeidet



SNOMED CT
-

Multihierarkisk terminologi

ICD-10
-

Mapping / linearisering

Datafangst i SNOMED CT – kobling til ICD-10



Mapping - kvalitetssikring

• SNOMED CT er tatt i bruk av NHS i UK. I forbindelse med 
implementering av SCT i UK ble det gjort et kvalitetssikringsarbeid 
som avdekket opptil 20% feil map

• Kvalitetssikringsarbeid av mappet er derfor gjort også her i Norge

• Samarbeid mellom Direktoratet for e-helse og Helseplattformen




