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Hvað er SNOMED CT

Hver er gagnsemi þess 

?



Orðnotkun hér
• Fagorðasafn er hér þýðing á orðinu “terminology”. 

– Fagorðasafn er safn orða og hugtaka sem eiga við um sérstakt afmarkað svið eða 
fag (domain).

• Flokkunarkerfi er þýðing á „classification“ og er 
hugtakasafn með stigskiptingu (hierarchy) www.skafl.is

• Kóðunarkerfi er þýðing á „coding system”. 

– Það getur verið bæði kóðað fagorðasafn 
flokkunarkerfi 

– þar sem kóðar eru notaðir til að merkja ákveðin orð eða 
hugtök.





Samræming í skráningu

• EL gefur fyrirmæli um flokkunarkerfi til 
skráningar í heilbrigðiskerfinu

• Tilgangur fyrirmæla er merkingarbært samhengi 
gagna í tíma og rúmi

• Fyrirmæli í dag um kóðunarkerfi sem eru 
stoðskrár í rafrænu vinnuumhverfi

• Stefna að þýða flokkunarkerfi á íslensku
• Stefna að sjúkraskrár séu á íslensku (aðgangur 

almennings)



Uppruni SNOMED CT

• SNOP (College of American Pathologists)
• READ (Uppruni Bretland, heimilislæknar)
• SNOMED 
• – síðar SNOMED CT og IHSTDO
• SNOMED CT tungumál: 

– Enska (amerísk og bresk), spænska.
– Þýðingar í vinnslu: franska, hollenska, danska 

og sænska.



• Safn hugtaka sem hefur talnakóða hvert fyrir sig
• Tengingar milli þeirra sem byggja á þekkingu og 

viðurkenndum ferlum (tré eða aðrar tengingar)
• Í víðtækri notkun væru sjúkraskrár orðnar óháðar 

upprunatungumálinu
• Talnarunur sem ættu sér hliðstæðu á öðrum 

tungumálum

Grundvallaratriði SNOMED CT



http://www.ihtsdo.org/



Landsleyfi fyrir SNOMED

• Leyfi til notkunar innanlands, þátttaka í 
starfi og þróun IHSTDO

• Fyrri saga um notkun hér á landi
– Sýkingavaldar (sýkla- og veirurannsóknir)
– Meinafræðirannsóknir

• Tækifæri
• Takmarkanir



Embætti 
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Alþjóðlegt samstarf

• WHO hefur viðurkennt SNOMED CT sem 
fagorðasafn. Stefnt að vörpun við 
flokkunarkerfi (ICD-10, ICD-11)

• Kynning á vörpun í ICD-10, 9500 
SNOMED kóðar notaðir

• Bretland – NHS: samþykkti SNOMED sem 
staðal (common clinical language) ág.2011

• Norðurlöndin – Svíþjóð, Danmörk







Notagildi - tækifæri

• Þýðing – risavaxið verkefni (DKK, SWE)
• Ef ekki þýðing – þá takmörkun við svæði í 

sjúkraskrám sem ekki verður til sýnis fyrir 
almenning

• Getur stóreflt möguleika á samræmi í 
skráningu og að gögn verði samhæfanleg í 
framtíðinni



WHO-ART

• WHO-ART (Word Health Organisation –
Adverse Reaction Terminology)

• Aukaverkanir lyfja eru kóðuð með stöðluðu 
fagorðasafni WHO-ART

• SNOMED með fleiri einingum
• Samanburður 2006 sýndi skörun, 14% af 

innihaldi WHO-ART lenti utan við.

WHO-ART

Snomed CT
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Iulian Alecu
Inserm SMCS 2006



En -

• Notkun hugtaka er einungis gagnleg ef að 
skráning feli í sér merkinguna sem notandi 
átti við
– “It´s not what you say, it´s what you mean”

• Merking hugtaka er háð
– Samhengi, stað, fagstétt og sérgrein
– Almanakstíma

SNOMED freistar þess að skrá
ekki bara orðin heldur merkinguna
einnig.
Tekur ekki að sér eftirlitshlutverk
vegna þess hvernig tungumál er
notað.



SNOMED eða ICD
ICD-10
• F32
Geðlægðarlota

SNOMED
A. Low mood {41006004}
• Loss of interest {417523004 }
• Low energy {248274002}

1. Appetite {64379006, 72405004}
2. Body weight {89362005, 8943002}
3. Sleep {59050008, 77692006}
4. Psychomotor {398991009, 47295007}
5. Libido loss {8357008}
6. Low self esteem  {286647002, 162220005}
7. Guilt, self blame {7571003} 
8. Thoughts of death …

9. Suicide Ideation {102911000, 6471006}



Frjáls texti Stöðluð hugtök
Lýsingar Kóðar
Huglæg túlkun Samræmi í 

merkingu

• Samræmd notkun gerir rafræna vinnslu, 
úrvinnslu og sendingar mögulegar

• Fagorðasöfn (medical terminology) 
útvíkka möguleika á skráningu, 
nákvæmni, tengingar hugtaka.
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