
SNOMED CT – en innføring

Taran Borge, seksjonssjef kodeverk, Avd. helsefaglige kodeverk og 

terminologi

13:00 – 13:30



SNOMED CT innholder mange informasjonstyper

Den norske versjonen inneholder bl.a: kliniske funn og diagnoser, anatomi, legemidler, undersøkelse, pleieplaner
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SNOMED CT er et nettverk av begreper

Bak brukerflaten – ikke synlig i epj/fagsystem
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Kilde: SNOMED CT E-Learning Platform: A Purpose Built Terminology 
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SNOMED CT støtter mange språk

Tilrettelegge for utveksling av informasjon over landegrenser
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SNOMED CT er en referanseterminologi

Integrering av ulike datakilder er sentralt for samhandling, rapportering og analyse av helseinformasjon.
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Kodeverk og terminologi
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= Bred dekning, klar for   
ibruktagelse

= Ingen dekning, ikke              
innenfor Felles språk p.t.

Administrasjon Pasientstatus Undersøkelse Funn/ diagnose Planlegging
Tiltak/
intervensjon

Utfall
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behandlings-

planer

FunnAllergier

Problemliste 
og klinisk 
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Anatomi

Vaksiner
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Kvalitetsregister
rapportering

Funksjons-
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Undersøkelser 
og kurvedata
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organisasjon

Prosess-, 
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beslutnings-

støtte
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og logistikk

Pasientforløp

Diagnoser

Pakkeforløp 
nasjonale 

retningslinjer

Grad av terminologisk dekning i 
SNOMED CT, norsk versjon 1

LAB

= Under utvikling/utredning

= Dekning på enkelte områder, 
klar for ibruktagelse

Innretning, omfang og inndeling av SNOMED CT, norsk 
versjon 1*

*SNOMED CT, norsk versjon 
omfatter oversatt terminologi 
med koblinger til kodeverk 
(ICD10, ICPC2, FEST og ICNP) 



Eksempel fra Norge 

 Helseplattformen i Helse Midt-Norge

 Primærhelsetjenesten (3300)

 Spesialisthelsetjenesten (70 000)

 Kjernejournal (absoluttlisten)
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SNOMED CT i bruk med kobling til klassifikasjoner
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Alle disse områdene bruker begrep som beskriver tilstanden 

hos en person

SNOMED CT har ikke erstattet etablerte, nasjonale 

kodeverk, der kommer mappingene inn



Retningslinje for bruk av SNOMED CT i Norge
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Retningslinje for bruk av SNOMED CT i Norge

Sammendrag om hvordan Direktoratet for e-helse har 
behandlet sektorens innspill til «Retningslinje om SNOMED 
CT»

"… SNOMED CT, inkludert særnorske 

begrep og termene fra den nasjonale 

utvidelsen av SNOMED CT, skal vurderes 

brukt som helsefaglig terminologi ved 

anskaffelse eller videreutvikling av e-

helseløsninger med behov for terminologi".

https://ehelse.no/aktuelt/ny-retningslinje-for-bruk-av-snomed-ct-i-noreg/sammendrag-av-hvordan-direktoratet-for-e-helse-har-behandlet-sektorens-innspill-til-retningslinje-om-snomed-ct
https://ehelse.no/aktuelt/ny-retningslinje-for-bruk-av-snomed-ct-i-noreg/sammendrag-av-hvordan-direktoratet-for-e-helse-har-behandlet-sektorens-innspill-til-retningslinje-om-snomed-ct


Kodeverk og terminologi bidrar til…

 At helsefaglige opplysninger 

dokumenteres, formidles og forstås

på en entydig måte. 

 At helsefaglige opplysninger 

registreres én gang og gjenbrukes til 

det formålet de er beregnet på.

 Digital samhandling i sektor ved at et 

standardisert helsefaglig språk 

benyttes i deling av 

helseinformasjon.
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Helsefaglige opplysninger 

dokumenteres av 

helsepersonell som del av 

pasientforløpet  

De registreres kun én gang 

på et klinisk presist språk, 

eller innhentes automatisk 

der det er mulig.  



Informasjon i pasientforløpet og kunnskapsstøtte
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Kodeverk og terminologi



Kunnskapsstøtte Pasientinformasjon



Mer informasjon finner dere her: 
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Videoer om Felles språk og 

Snomed CT – ehelse

Webinarer – sist frå 

28.10.22

pkt@ehelse.no

SNOMED CT BrowserSNOMED CT E-Learning 

Platform (ihtsdotools.org)

https://www.ehelse.no/programmer/program-kodeverk-og-terminologi-felles-sprak/videoer-om-felles-sprak
https://browser.ihtsdotools.org/?
https://elearning.ihtsdotools.org/?

