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Introduktion 

I det här dokumentet presenteras hur det går till att söka och hitta begrepp i 

Snomed CT-bläddraren SNOMED International SNOMED CT Browser. Det 

är den här bläddraren som rekommenderas av Socialstyrelsen för fristående 

bläddring av Snomed CT:s svenska innehåll. Bläddraren är fritt tillgänglig 

för användande on-line via en webbläsare. Bläddraren är dock inte tänkt för 

att användas i kliniska situationer. 

Bläddraren innehåller förutom den svenska utgåvan av Snomed CT även 

den internationella utgåvan av Snomed CT och ett antal andra Snomed CT-

utgåvor från andra länder. Bläddraren utvecklas och drivs av Snomed CT:s 

ägar- och förvaltningsorganisation SNOMED International och för den in-

tresserade finns även bläddrarens källkod tillgänglig som öppen källkod.1 

Notation 
För att det ska vara tydligt vilket Snomed CT-begrepp som menas när ett be-

grepp refereras i det här dokumentet skrivs vanligen både begreppets id och 

term ut enligt notationen 22233004 |brännskada på näsa|. Det här innebär att 

först skrivs begreppets id och sedan tecknet | (vertikalstreck) följt av begrep-

pets specificerade term (Fully specified name, FSN), eller rekommenderade 

term, och avslutningsvis skrivs tecknet | ut. 

I många figurer används även den standardiserade grafiska representation 

som beskrivs i dokumentet Diagramming Guideline2 för att visa upp begrepp 

och deras relationer. 

Avgränsning 
Det här dokumentet innehåller inte någon introduktion till Snomed CT, utan 

bara till bläddraren SNOMED International SNOMED CT Browser. Den 

som vill läsa en allmän introduktion om Snomed CT hänvisas till dokumentet 

Introduktionsguide till Snomed CT3, som ger de allmänna grunderna om vad 

Snomed CT är och hur det fungerar.   

                                                      
1 Mer information om källkoden och länkar till fler resurser finns på adressen https://github.com/IHTSDO/sct-

browser-frontend  
2 Dokumentet finns tillgängligt på adressen http://snomed.org/diaguide  
3 Dokumentet finns tillgängligt på adressen https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/doku-

ment-webb/ovrigt/snomed-ct-introduktionsguide-20141130.pdf  

https://github.com/IHTSDO/sct-browser-frontend
https://github.com/IHTSDO/sct-browser-frontend
http://snomed.org/diaguide
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/snomed-ct-introduktionsguide-20141130.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/snomed-ct-introduktionsguide-20141130.pdf
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Börja bläddra 

Bläddraren finns tillgänglig på adressen https://browser.ihtsdotools.org/ och 

utvecklarna bakom bläddraren rekommenderar att den används med webblä-

saren Google Chrome, men även andra webbläsare fungerar. Det första som 

visas när bläddraren öppnas är en textruta med licensvillkor som måste ac-

cepteras för att bläddraren ska öppnas. Textrutan med licensvillkor visas i Fi-

gur 1 nedan. Genom att i rutans nedre vänstra hörn välja Sveriges flagga i 

stället för USA:s flagga visas licensvillkoren på svenska. Licensvillkoren ac-

cepteras genom att du klickar på knappen ”Acceptera” i rutans nedre högra 

hörn. Det behövs därför inte någon fullständig Snomed CT-licens för att an-

vända bläddraren, utan det räcker med att acceptera bläddrarens licensvillkor. 

 

 

Figur 1. Sidan med bläddrarens licensvillkor. Knappen för att byta språk på licensvillko-

ren är utmärkt med en röd pil i licensrutans nedre vänstra hörn och knappen för att ac-

ceptera licensvillkoren är utmärkt med en röd pil i licensrutans nedre högra hörn. 

 

Efter att licensvillkoren accepterats finns flera val för hur bläddraren kan an-

vändas, vilket visas i Figur 2 nedan. Långt upp i det övre högra hörnet går det 

att klicka på en flagga för att välja bläddrarens gränssnittspråk. Väljs Sveri-

ges flagga kommer svenska att användas som gränssnittsspråk. En kort intro-

duktion till hur bläddraren funderar finns tillgängligt via en blå knapp med 

den vita texten ”take the Tour…” / ”se en introduktion …” till vänster mitt på 

sidan. 

För att börja bläddra i den svenska utgåvan av Snomed CT används den 

blå knappen med den vita texten som börjar med ”Börja söka… Swedish 

edition” mitt på sidan. Det är hur sökning och bläddring i den svenska utgå-

van av Snomed CT fungerar som det här dokumentet går igenom. Det går 

https://browser.ihtsdotools.org/
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även att välja att börja bläddra i andra eller samtliga utgåvor av Snomed CT 

på den här startsidan.  

 

 

Figur 2. Sida för att välja hur bläddraren ska användas. Pilen uppe till höger visar var 

bläddrarens gränssnittspråk byts. Pilen nere till vänster visar var introduktionen till 

bläddraren startas. Pilen nere till höger visar var på sidan du letar upp den utgåva av 

Snomed CT du vill bläddra i, till exempel den aktuella svenska. 

 

När du valt Snomed CT-utgåva att bläddra i visas bläddrarens huvudfönster, 

som illustreras i Figur 3 nedan. Huvudfönstret är uppdelat i ett underfönster 

till höger och ett underfönster till vänster, samt ett fält högst upp, som i Figur 

3 är markerade med röda rektanglar. Underfönstren är i sin tur uppdelade i 

flikar. Underfönstret till vänster har flikar för bland annat taxonomi och text-

sökning som används för att leta efter begrepp. Underfönstret till höger har 

flikar för bland annat sammanfattning och detaljer om enskilda begrepp.  

I fältet högst upp finns knappar där du kan växla mellan länders Sno-

med CT-utgåvor eller välja att söka i tidigare versioner. Det finns också möj-

lighet att välja visningsläge. Dessa funktioner beskrivs i separata avsnitt.  
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Figur 3. Bläddrarens huvudindelning med den övre delen och det vänstra respektive 

högra underfönstret inramat med röda rektanglar. I den övre delen visas knappar för val 

av utgåva, version och visningslägen. I det vänstra fönstret visas fliken Taxonomi med 

taxonomin av Snomed CT:s toppnivåhierarkier, och i det högra fönstret visas fliken Sam-

manfattning med sammanfattningen av begreppet 404684003 |kliniskt fynd|. 
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Söka med sökord och sökuttryck 

Vid sökning med sökord och sökuttryck i bläddraren väljs fliken Sök i den 

vänstra rutan i bläddrarens huvudfönster. Överst till höger i fliken visas en 

sökruta där sökuttryck kan skrivas in. Ett sökuttryck består av ett sökord eller 

flera sökord som är åtskilda med mellanslag. 

Vid användning av bläddrarens standardsökläge, som kallas ”Sökläge med 

delvis matchning”, startar sökningen automatiskt när minst tre tecken skrivits 

in av ett sökord i sökrutan. Sökresultatet, som visas under sökrutan, uppdate-

ras sedan automatiskt allteftersom fler tecken och eventuellt fler sökord 

skrivs in i sökrutan. Ett exempel visas i Figur 4 nedan. 

Ett sökord i ett sökuttryck matchas mot varje ord i alla aktiva beskriv-

ningar av alla aktiva begrepp som tillhör den valda releasen av Snomed CT. 

Vid sökning i den svenska releasen matchas även sökorden mot alla ameri-

kanskt engelska beskrivningar i den motsvarande internationella releasen. 

Om ett sökuttryck består av ett sökord matchar sökuttrycket en beskrivning 

om sökordet är likadant som hela eller början av ett eller flera ord i beskriv-

ningen. Om ett sökuttryck består av flera sökord matchar sökuttrycket en be-

skrivning om alla sökord i sökuttrycket är likadana som hela eller början av 

samma eller olika ord i beskrivningen. Det här innebär alltså att slutet av or-

den i beskrivningarna ignoreras om sökorden är kortare än orden i beskriv-

ningarna. På det sättet blir ofta sökresultatet mer specifikt ju längre sökord 

som används och ju fler sökord per sökuttryck som används. Det här illustre-

ras i Figur 4 och Figur 5 nedan. 
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Figur 4. I sökrutan i övre delen av figuren har sökordet ”blo” skrivits in och i det in-

ringade sökresultatet visas matchande beskrivningar med ord som börjar på ”blo” som 

till exempel ”blod”, ”block” och ”blommor”. 
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Figur 5. I sökrutan i övre delen av figuren har sökorden ”blodtryck” och ”dia” skrivits 

in som sökuttryck. I det inringade sökresultatet visas matchande beskrivningar som inne-

håller både ord som börjar på ”blodtryck” och ord som börjar på ”dia”. 

 

I sökresultatet sorteras de matchande beskrivningarna i längdordning så att 

den beskrivning som har minst antal bokstäver visas först och den beskriv-

ning som har flest antal bokstäver visas sist. Den här sorteringsordningen kan 

verka underlig, men bygger på en tumregel om att beskrivningar med färre 

tecken ofta beskriver mindre specifika begrepp och beskrivningar med fler 

antal tecken ofta beskriver mer specifika begrepp. Sökresultatet sorteras där-

för i grova drag så att mindre specifika begrepp kommer överst och mer spe-

cifika begrepp kommer nederst. 

Eftersom bläddraren vid sökning i den svenska utgåvan av Snomed CT sö-

ker både bland svenskspråkiga och engelskspråkiga beskrivningar visas både 

svenskspråkiga och engelskspråkiga beskrivningar i sökresultatet. De svensk-

språkiga beskrivningarna är därför märkta med en svensk flagga för att 

svenskspråkiga och engelskspråkiga beskrivningar ska kunna skiljas åt. Det 

här framgår i Figur 6 nedan. 
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Figur 6. I sökrutan i övre delen av figuren har sökordet ”status” skrivits in. Till vänster i 

sökresultatet visas de matchande beskrivningarna. Både svenskspråkiga beskrivningar, 

som är märkta med en svensk flagga, och engelskspråkiga beskrivningar, utan flagga, 

matchar sökordet. Till höger i sökresultatet visas de matchande beskrivningarnas tillhö-

rande begrepps specificerade termer (FSN). 

 

Det är beskrivningen av typen specificerad term, eller Fully specified name 

(FSN), som unikt definierar ett begrepps betydelse. För att underlätta utvär-

deringen av ett sökresultat visas därför den beskrivning som matchar sökut-

trycket till vänster i sökresultatet och matchande FSN till höger i sökresulta-

tet. Det här syns bland annat i Figur 4, Figur 5 och Figur 6. 

När du klickar på en beskrivning i listan med sökresultat öppnas beskriv-

ningens tillhörande begrepp i fliken Sammanfattning i fönstret till höger. Fli-

ken Sammanfattning presenteras i avsnittet Översikt av ett begrepp. 

Filtrera sökresultat 
Det går att filtrera sökresultatet på flera sätt. Filtren aktiveras genom att 

klicka på önskat filter till vänster om sökresultatet. Hur rutorna med filter ser 

ut framgår i Figur 7 nedan. 
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Figur 7. Sökresultat, där rutan för filtret ”Filtrera resultat efter språk” har markerats 

med en röd rektangel ovan till vänster om sökresultatet, och rutan för filtret ”Filtrera re-

sultat efter semantisk tagg” har markerats med en röd rektangel nedan till vänster om 

sökresultatet. 

Filtrera efter språk och semantisk tagg 
Ett användbart filter heter ”Filtrera resultat efter språk” och när beskrivningar 

på både svenska och engelska visas finns möjlighet att antingen filtrera fram 

enbart svenska beskrivningar, genom att klicka på ”swedish” i filtrets ruta, 

eller enbart engelska beskrivningar, genom att klicka på ”english” i filtrets 

ruta. När ett språkfilter har valts visas det till vänster om sökresultatet som 

röd knapp med filtrets alternativ och ett kryss i vit text. Knappen kan ses som 

en påminnelse om att filtret är aktiverat. Filtret tas bort genom att klicka på 

knappens vita kryss. Ett exempel visas i Figur 8 nedan. 
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Figur 8. Sökresultat där ett filter används så att enbart de svenska matchande beskriv-

ningarna visas. Att enbart de svenska beskrivningarna visas framgår av den inringade 

röda knappen med texten ”swedish” till vänster om sökresultatet. Filtret tas bort genom 

att klicka på det vita krysset på knappen. 

 

Ett annat filter som ofta är användbart heter ”Filtrera resultat efter semantisk 

tagg” och i det filtrets ruta listas de olika semantiska taggar som förekommer 

i sökresultatet. Genom att bocka i den lilla kryssrutan framför en eller flera 

semantiska taggar filtreras de begrepp som inte har valda semantiska taggar 

bort från sökresultatet.  

Gruppera efter begrepp 
Ytterligare ett sätt att filtrera ett sökresultat är att använda funktionen ”Grup-

pera efter begrepp”. Funktionen väljs genom att bocka i kryssrutan för 

”Gruppera efter begrepp” som finns till vänster om sökresultatet och över va-

len av filter för språk och semantisk tagg. Kryssrutan visas i Figur 9 nedan. 

När funktionen ”Gruppera efter begrepp” inte är vald, vilket är standard, så 

visas alla beskrivningar som matchar sökuttrycket i listan över sökresultat. Om 

däremot funktionen ”Gruppera efter begrepp” är vald så visas bara en beskriv-

ning per begrepp, även om flera av begreppets beskrivningar matchar sökut-

trycket. Det är den beskrivning som har minst antal bokstäver som visas och 

det här görs i analogi med bläddrarens sorteringsordning av sökresultaten. 

Ett exempel är att om funktionen ”Gruppera efter begrepp” inte är vald och 

ordet ”polio” används som söksträng så matchas bland annat både beskriv-

ningen |poliovaccination| och beskrivningen |vaccination mot polio| och 

dessa beskrivningar visas bland sökresultatet, trots att de båda är beskriv-

ningar av begreppet med id 72093006. Om däremot funktionen ”Gruppera 

efter begrepp” är vald och ordet ”polio” används som sökuttryck så visas 
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bara beskrivningen |poliovaccination| i sökresultatet, trots att även beskriv-

ningen |vaccination mot polio| matchar sökuttrycket. Beskrivningen |vacci-

nation mot polio| filtreras bort eftersom den matchar samma begrepp som be-

skrivningen |poliovaccination| och att beskrivningen |vaccination mot 

polio| har fler bokstäver än beskrivningen |poliovaccination|. 

 

 

Figur 9. Sökresultat där valalternativet för filtret ”Gruppera efter begrepp” har marke-

rats med en röd rektangel. 
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Söka med fullständig text  

Vid sökning med sökuttryck i bläddrarens flik Sök finns inte bara alternativet 

”Sökläge med delvis matchning”, utan det går även att välja ”Sökläge med 

fullständig text”, så att sökning sker med hela uttryck. Det här alternativet vi-

sas i Figur 10 nedan. 

Sökalternativet innebär att enbart beskrivningar som innehåller exakt 

den/de textsträng(ar) som anges som sökuttryck visas i listan över sökresulta-

tet. Det här illustreras i Figur 10 och Figur 11.  

 

  

Figur 10. Bläddraren är klar för sökning där ”Sökläge med fullständig text” används. 

Sökläget har valts med hjälp av den gröna knappen som är inramad med en röd rek-

tangel uppe till vänster. I sökrutan i övre delen av figuren har sökordet ”place” skrivits 

in och i det inringade sökresultatet visas matchande beskrivningar där enbart hela ordet 

”place” ingår, till skillnad från om sökning skett med delvis matchning, se Figur 11. 
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Figur 11. I den här bilden har standardsökläget ”Sökläge med delvis matchning” åter 

valts och i det inringade sökresultatet visas matchande beskrivningar som innehåller alla 

ord som börjar på ”place”, som till exempel ”place”, ”placenta” och ”placering”. 
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Taxonomibläddra i bläddraren 

Vid bläddring utifrån Snomed CT:s taxonomi väljs fliken Taxonomi i den 

vänstra rutan i bläddrarens huvudfönster. Då visas en ruta med Snomed CT:s 

rotbegrepp 138875005 |Snomed CT-begrepp| överst och under detta kommer 

sedan de 19 olika toppnivåhierarkienas rotbegrepp, som är barn till Sno-

med CT:s rotbegrepp. Exempel på toppnivåhierarkienas rotbegrepp är 

404684003 |kliniskt fynd|, 71388002 |åtgärd|, 363787002 |observerbar förete-

else| och 123037004 |kroppsstruktur|. Fliken Taxonomi visas i Figur 12 nedan. 

 

 

Figur 12. Bläddrarens taxonomiflik med Snomed CT:s rotbegrepp 138875005 |Sno-

med CT-begrepp|överst i illustrationen av taxonomin. Under Snomed CT:s rotbegrepp 

visas de 19 olika toppnivåhierarkienas rotbegrepp. 
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I taxonomifliken visas varje begrepp med dess rekommenderade term till hö-

ger och en gul oval till vänster. Om ovalen innehåller identitetstecknet ≡ så är 

begreppet definierat och om ovalen är tom så är begreppet primitivt. 

I vissa fall visas en svensk flagga före begreppets beskrivning och det be-

tyder att det aktuella begreppet finns med som utökning i den svenska utgå-

van av Snomed CT men däremot inte finns med i den internationella utgåvan 

av Snomed CT. Hur det kan se ut visas i Figur 13 nedan. 

Till vänster om ovalen visas en blå pilspets. Om pilspetsen pekar till höger 

visas inte begreppets barn och om pilspetsen pekar nedåt visas begreppets 

barn i hierarkin. Genom att klicka på pilspetsen ändrar du mellan att visa och 

inte visa begreppets barn. I vissa fall kan även en blå pilspets som pekar 

uppåt visas. Det betyder att hela hierarkin upp till Snomed CT:s rotbegrepp 

inte visas, men om du klickar på pilspetsen så kommer föräldern eller föräld-

rarna till begreppet vid pilspetsen att visas. 

I hierarkin som visas går det även att dubbelklicka på ett begrepp och då 

fokuseras visningen av begreppen i hierarkin på det valda begreppet och en-

bart begreppet självt och begreppets barn och föräldrar visas i hierarkin. 

Bläddra fram begrepp i hierarkin 
Ett sätt att hitta ett önskat begrepp i Snomed CT är att utgå från Snomed CT:s 

rotbegrepp och sedan succesivt bläddra sig fram till mer och mer specifika 

begrepp tills du hittar det eftersöka begreppet. Metoden används troligen 

mest om det begrepp som söks inte har gått att hitta med hjälp av sökning 

med sökuttryck. 

För att bläddra sig fram på det här sättet utgår du i taxonomifliken från ett 

begrepp som är mer specifikt än det begrepp du letar efter och tar fram be-

greppets barn. Det görs antingen genom att klicka fram barnen med hjälp av 

den blå pilspetsen framför begreppets oval eller genom att dubbelklicka på 

begreppet självt för att fokusera visningen runt begreppet. I listan över be-

greppets barn letas sedan det barn som rimligen är mer specifikt än det be-

grepp som eftersöks fram. Proceduren med att ta fram det begreppets barn 

upprepas sedan tills det eftersökta begreppet har hittats. I Figur 13 nedan vi-

sas hur hierarkin kan se ut efter att användaren har klickat sig fram till be-

greppet 75367002 |blodtryck|. 
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Figur 13. En illustration av hur du kan bläddra dig fram till begreppet 75367002 |blod-

tryck| i taxonomin. Vid bläddringen väljs i tur och ordning barnen till begreppen 

363787002 |observerbar företeelse|, 363788007 |observabel som rör anamnes eller 

undersökning|, 364066008 |kardiovaskulär observabel| och 310611001 |kardiovaskulärt 

mått| för att slutligen komma fram till begreppet 75367002 |blodtryck|. 

 

I vissa fall kan det vara svårt att avgöra vilket barn till ett visst begrepp som 

rimligen är mer specifikt än det eftersökta begreppet, eftersom det verkar 

vara två eller fler begrepp som är mer specifika än det eftersökta begreppet. I 

dessa fall kan det mycket väl vara fler än ett begrepp som är mer specifika än 

det eftersökta begreppet, eftersom ett begrepp i Snomed CT kan ha mer än en 

förälder. Till exempel har begreppet 73211009 |diabetes mellitus| de båda 
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föräldrarna 362969004 |sjukdom i endokrina systemet| och 126877002 |rubb-

ning i glukosomsättningen|. Det går därför att hitta begreppet 73211009 |dia-

betes mellitus| oavsett om du letar efter det som barn till begreppet 

362969004 |sjukdom i endokrina systemet| eller 126877002 |rubbning i glu-

kosomsättningen|. En grafisk illustration av exemplet finns i Figur 14 nedan. 

 

 

362965005 

sjukdom i system i kroppen 

362969004 

sjukdom i endokrina systemet 

64572001 

sjukdom och annat avvikande tillstånd 

404684003 

kliniskt fynd 

138875005 

SNOMED CT-begrepp 

73211009 

diabetes mellitus 

126877002 

rubbning i glukosomsättningen 

75934005 

ämnesomsättningssjukdom 

20957000 

rubbning i kolhydratomsättningen 

Figur 14. Begreppet 73211009 |diabetes mellitus| har de två föräldrarna 

362969004 |sjukdom i endokrina systemet| och 126877002 |rubbning i glukosomsätt-

ningen| och det går därför att bläddra sig fram till begreppet via två olika vägar. Den 

ena vägen börjar vid begreppet 64572001 |sjukdom och annat avvikande tillstånd| där 

barnbegreppet 123946008 |sjukdom efter anatomisk lokalisation| väljs och sedan vidare 

klick fram till begreppet 73211009 |diabetes mellitus|. Den andra vägen börjar vid be-

greppet 64572001 |sjukdom och annat avvikande tillstånd| där barnbegreppet 

75934005 |ämnesomsättningssjukdom| och sedan vidare klick fram till begreppet 

73211009 |diabetes mellitus|. 

 

Genom att klicka på ett begrepp i hierarkin så fokuseras visningen i bläddra-

rens högra ruta på det begreppet. Vilken information som visas finns beskri-

vet i avsnittet Översikt av ett begrepp. 
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Översikt av ett begrepp 

Vid klick på en beskrivning i listan med sökresultat i den vänstra fliken Sök 

eller på en beskrivning i taxonomin i den vänstra fliken Taxonomi öppnas 

beskrivningens tillhörande begrepp i den högra fliken Sammanfattning. Fli-

ken Sammanfattning innehåller en sammanfattning av det valda begreppet. 

Placeringen av fliken Sammanfattning i bläddraren framgår av Figur 3. 

I fliken Sammanfattning visas en översiktlig sammanfattning av informat-

ionen om ett begrepp, vilket framgår av Figur 15 nedan. I den mörkblå rutan 

i mitten till vänster visas överst normalt begreppets rekommenderade term på 

svenska. Till vänster om den rekommenderade termen visas en gul oval. Om 

ovalen innehåller identitetstecknet ≡ så är begreppet definierat och om ovalen 

är tom så är begreppet primitivt. 

Under ovalen och begreppets rekommenderade term visas begreppets id. 

Det är alltid till begreppets id som refereras till när ett begrepp används i till 

exempel en mappning eller terminologibindning, eftersom begreppets id är 

unikt och samma oavsett vilket språk som Snomed CT används på. I mitten 

av den mörkblå rutan visas både begreppets id och rekommenderade term i 

dess standardiserade notation. Nederst i den mörkblå rutan visas begreppets 

tillhörande beskrivningar av olika typer på både svenska och amerikansk 

engelska. 

I den övre rutan med mörkblå kant och vit bakgrund visas begreppets för-

äldrar och i den nedre rutan med mörkblå kant och vit bakgrund visas be-

greppets barn. Om någon av begreppets föräldrar eller barn dubbelklickas så 

kommer det begreppet i fokus i stället för det aktuella begreppet. I rutan i 

mitten till höger med mörkblå kant och ljusblå bakgrund visas begreppets at-

tributrelationer. För varje attributrelation visas först relationens attributtyp 

och sedan en pil och därefter relationens attributvärde. 
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Figur 15. Fliken Sammanfattning med en översiktlig sammanfattning av informationen 

om begreppet 75367002 |blodtryck|. Överst framgår att begreppet har föräldrarna 

310611001 |kardiovaskulärt mått| respektive 64961000052105 |tryckmått| och nederst 

att begreppet bland annat har barnen 386534000 |arteriellt blodtryck| och 

37087001 |arteriellt inkilningstryck|. I mitten till vänster framgår att begreppets id är 

75367002, att begreppets svenska rekommenderade term är |blodtryck| och att begrep-

pet även har beskrivningarna |Blood pressure|, |Blood pressure (observable en-

tity)| och |BP - Blood pressure|. I mitten till höger framgår att begreppet bland annat 

har attributrelationen av attributtypen |kännetecknar| med attributvärdet |hjärtprocess|. 

Kopiera information om ett begrepp 
Det är vanligt att användare vill kopiera en textsträng som består av den stan-

dardiserade notationen med begreppets id, tecknet |, begreppets rekommen-

derade term och tecknet | igen. För att underlätta kopieringen av en sådan 

textsträng från bläddraren för begreppet i fokus går det att trycka ner tangent-

bordskombinationen ctrl + c utan att markera någon text i webbläsaren och så 

kopieras en sådan textsträng till datorns urklipp. Det går sedan att klistra in 

textsträngen i valfritt program med tangentbordskombinationen ctrl + v. 

Ett annat sätt att kopiera information om ett visst begrepp är att klicka på 

symbolen med en pil och ett streck längt upp i den mörkblå rutan med be-

greppets information och på så sätt få fram en meny för att välja vilken in-

formation som ska kopieras om begreppet. Det går i menyn att välja att kopi-

era begreppets id, begreppets rekommenderade term, begreppets id + 

rekommenderad term eller en länk till den aktuella vyn i bläddraren. Det här 

illustreras i Figur 16 nedan. 
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Figur 16. Till höger visas en meny för att, uppifrån och ner, kopiera det aktuella begrep-

pets id, specificerad term (FSN), specificerad term (FSN) + id, rekommenderad svensk 

term + id eller en länk till den aktuella vyn i bläddraren. Menyn tas fram genom att 

längst upp till höger i den mörkblå rutan klicka på symbolen med en pil och ett streck. 

Fokusera sammanfattningen på annat 

begrepp 
För att undersöka ett av de begrepp som visas i fliken men som inte är i fokus 

går det att hålla muspekaren över det begreppet, trycka ner den vänstra mus-

knappen, dra muspekaren till den rekommenderade termen i den mörkblå ru-

tan och sedan släppa upp den vänstra musknappen. Bläddraren fokuserar då i 

stället sin sammanfattning på det begrepp som dragits i fokus. Den här meto-

den illustreras i Figur 17 nedan. 

Som beskrivits ovan går det även att dubbelklicka på ett begrepps föräldrar 

eller barn för att fokusera på det klickade begreppet i stället för det aktuella 

begreppet. 

 

 

Figur 17. I bilden illustreras hur muspekaren förs över begreppet 719984002 |hjärtpro-

cess|, som är ett attributvärde i definitionen av begreppet 75367002 |blodtryck|. Den 

vänstra musknappen trycks ner, muspekaren dras sedan till den rekommenderade termen 

i den mörkblå rutan och sedan släpps den vänstra musknappen upp. Fliken kommer då 

att fokusera på begreppet 719984002 |hjärtprocess| i stället för begreppet 

75367002 |blodtryck|. 

Fokusera taxonomin på annat begrepp 
Det går även att dra valfritt begrepp i fliken Sammanfattning till fliken Taxo-

nomi för att fokusera flikens visning av taxonomin runt det begreppet. Det 

här är till exempel användbart när användaren vill undersöka taxonomin runt 

ett begrepp som används i ett annat begrepps definition. 
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Detaljer om ett begrepp 

Översikten av information om ett begrepp i fliken Sammanfattning innehåller 

inte all information om ett begrepp. Till höger om fliken Sammanfattning 

finns därför fliken Detaljer som innehåller mer information om begreppet. 

Fliken Detaljer visas i Figur 18 nedan. 

Överst i fliken visas begreppets rekommenderade term och strax till väns-

ter om den rekommenderade termen visas en gul oval med identitetstecknet ≡ 

inuti om begreppet är definierat och en gul oval utan något tecken inuti om 

begreppet är primitivt. 

Under den rekommenderade termen återfinns en textrad med samlad in-

formation om begreppet. Textraden inleds med begreppets id. Sedan följer 

uppgifter om begreppet är definierat eller primitivt och om begreppet är ak-

tivt eller inaktivt. Textraden avslutas med uppgifter om hur många efterföl-

jare (eller descendants som det heter på engelska) begreppet har. Antalet ef-

terföljare kan räknas på olika sätt, men det är oftast antalet härledda 

efterföljare (på engelska inferred descendants) som används vid vanliga im-

plementationer av Snomed CT. 

Längre ner i fliken visas inställda språks beskrivningar, vanligen engelska 

och svenska. I listan med svenska, eller Swedish, beskrivningar visas först 

begreppets svenska beskrivning med accepterbarheten rekommenderad, vil-

ket innebär att beskrivningen är begreppets rekommenderade term på 

svenska. Sedan följer eventuellt beskrivningar med accepterbarheten accep-

tabel, vilket innebär att beskrivningarna är synonymer till begreppets rekom-

menderade term på svenska. 

Under begreppets beskrivningar visas en tabell med begreppets definie-

rande relationer. I kolumnen längst till vänster visas relationens typ. Relat-

ionstypen |är en| visar att relationen relaterar till begreppets föräldrar och de 

övriga relationstyperna är attributrelationer. Nästa kolumn visar vilket be-

grepp relationen relaterar till. Kolumnen efter visas om relationen tillhör nå-

gon relationsgrupp eller inte. Om siffran som anges är 0 tillhör relationen inte 

någon relationsgrupp, men om siffran är skild från 0 tillhör relationen och 

alla andra relationer med samma siffra samma relationsgrupp. Vilken siffra 

skild från 0 som används för att beteckna en relationsgrupp har dock inte nå-

gon betydelse, så därför spelar det inte någon roll för begreppets definition 

om relationsgruppen har siffran 1 eller 14 så länge som det är samma relat-

ioner som har samma siffra. Den sista kolumnen anger vilken vy som relat-

ionerna visas i och den vanligaste är härledd (på engelska inferred). 

En liten del av begreppen i Snomed CT har även relationer som inte an-

vänds i begreppets definition, utan de betecknar i stället andra egenskaper 

hos begreppet. Dessa begrepp har ytterligare en tabell med dessa icke defini-

erande relationer under tabellen med de definierande relationerna. 
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Figur 18. Här visas detaljerna för begreppet |poliovaccination|, vilket framgår överst i 

fliken. På raden under visas att begreppets id är 72093006, att begreppet är definierat 

och aktivt samt att det har 6 härledda efterföljare. Sedan framgår att begreppets svenska 

rekommenderade term är |poliovaccination| och att det har den acceptabla synony-

men |vaccination mot polio|. I tabellen under visas att begreppet har föräldern 

49083007 |vaccination mot virussjukdom| och två attributrelationer grupperade i en re-

lationsgrupp. Den ena attributrelationen har attributtypen 260686004 |metod| med attri-

butvärdet 129445006 |administrering, aktivitet| och den andra attributrelationen har at-

tributtypen 363701004 |direkt involverad substans| och attributvärdet 871739009 

|vaccin som endast innehåller antigen från poliovirus|. 

Fokusera visningen av detaljer på annat 

begrepp 
På samma sätt som i fliken Sammanfattning går det att i fliken Detaljer byta 

det begrepp som är i fokus genom att hålla muspekaren över det begreppet, 

trycka ner den vänstra musknappen, dra muspekaren till begreppen längst 

upp i fliken och sedan släppa upp den vänstra musknappen. Det här beskrivs 

mer utförligt i avsnittet Fokusera sammanfattningen på annat begrepp. 
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Diagram över ett begrepp 

I den högra fliken Diagram visas en grafisk illustration av begreppet i fokus 

enligt den standardiserade representationen som beskrivs i dokumentet Dia-

gramming Guideline4. Ett exempel på hur fliken kan se ut visas i Figur 19 ne-

dan. 

Längst upp till höger i fliken finns knappen ”Download Diagram”, som 

kan användas för att ladda ner det aktuella diagrammet. Vid klick på knappen 

”Download Diagram” går det sedan välja med nya knappar om diagrammet 

ska laddas ner i bildformatet Portable Network Graphics (PNG), som är ett 

pixelbaserat format, eller i bildformatet Scalable Vector Graphics (SVG), 

som är ett vektorbaserat format. Efter att bildformatet har valts öppnas en ny 

flik i webbläsaren som enbart visar det aktuella diagrammet. Det går sedan 

att ladda ner diagrammet till sin egen dator på vanligt sätt. 

 

 

Figur 19. En illustration av fliken Diagram med en standardiserad grafisk representat-

ion av begreppet 75367002 |blodtryck|. Längst upp till höger finns knappen ”Download 

Diagram”, som används för att ladda ner en bild av diagrammet till egen dator. 

 

                                                      
4 Dokumentet finns tillgängligt på adressen http://snomed.org/diaguide  

http://snomed.org/diaguide
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Innehållet i ett refset 

I Snomed CT kan urval av bland annat begrepp, beskrivningar och relationer 

göras med hjälp av en mekanism som heter Reference Set, men som oftast 

bara kallas refset. När refsets används för att göra urval görs ett urval med till 

exempel begrepp genom att de relevanta begreppen väljs ut. Dessutom 

skapas ett nytt begrepp för att representera och beskriva det aktuella refsetet. 

Alla sådana begrepp som representerar refsets finns samlade som efterföljare 

till begreppet 900000000000455006 |Reference set (foundation metadata 

concept)| i toppnivåhierarkin 900000000000441003 |SNOMED CT Model 

Component (metadata)|. 

Vissa refsets och deras medlemmar finns tillgängliga att se via bläddraren. 

För att se ett sådant refset söker du först reda på det begrepp som represente-

rar det refset du vill se. Sedan väljer du den högra fliken Medlemmar och där 

visas en lista över medlemmarnas rekommenderade term och id. Före be-

greppets term visas en gul oval. Om ovalen innehåller identitetstecknet ≡ så 

är begreppet definierat och om ovalen är tom så är begreppet primitivt. I 

vissa fall visas en svensk flagga mellan begreppets gula oval och beskriv-

ning. Det betyder att det aktuella begreppet finns med som utökning i den 

svenska utgåvan av Snomed CT men däremot inte finns med i den internat-

ionella utgåvan av Snomed CT. Hur listan med medlemmar i refsetet 

46051000052106 |urval levnadsvanor| ser ut visas i Figur 20 nedan. 

 

 

Figur 20. En illustration av fliken Medlemmar med en lista av begreppen som ingår i 

refsetet 46051000052106 |urval levnadsvanor|. 
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Begrepp använda i andra 

begrepps definitioner 

Relationer i Snomed CT har alltid en riktning. De relationer som tillhör defi-

nitionen av ett visst begrepp pekar från det begrepp som relationerna definie-

rar till andra begrepp. 

Ett exempel är att de |är en|-relationer som anger ett begrepps föräldrar är 

en del av begreppets definition, eftersom relationerna pekar från begreppet 

självt till begreppets föräldrar. Däremot är inte de |är en|-relationer som anger 

ett begrepps barn en del av begreppets definition, eftersom de relationerna 

pekar från begreppets barn till begreppet självt. Ett begrepps definition änd-

ras inte bara för att ett nytt barn adderas till ett begrepp. 

Ett annat exempel är att de relationer som anger en attributtyp och ett attri-

butvärde för ett visst begrepp är en del av begreppets definition, eftersom re-

lationerna pekar från begreppet självt till begreppets attributvärden. Däremot 

är relationer som pekar ut att ett visst begrepp används som attributvärde i en 

relation inte en del av definitionen av begreppet som används som attribut-

värde. 

När ett begrepp visas i bläddraren visas därför oftast på ett enkelt sätt bara 

de relationer som pekar från begreppet och inte de relationer som pekar till 

begreppet. Det är oftast de relationer som pekar från ett begrepp som är de 

intressanta relationerna. Det här illustreras i Figur 21 nedan. 

 

 

Figur 21. Begreppet 119327009 |nagelprov| med dess definierande relationer utritade i ett 

diagram. Pilarna i diagrammet visar att de definierande relationerna pekar från begreppet 

119327009 |nagelprov| till föräldern 258548000 |dermatologiskt prov| och till attributre-

lationens värde 72651009 |nagel, struktur|. Betydelserna av begreppen 258548000 |der-

matologiskt prov| och 72651009 |nagel, struktur| förändras dock inte av dessa relationer. 

Eftersom enbart de definierande relationerna till begreppet 119327009 |nagelprov| har ri-

tats ut i diagrammet framgår inte heller att begreppet 119327009 |nagelprov| har barnet 

447098004 |prov från nagel erhållet genom skrapning|. 

 

I vissa fall är det däremot intressant att även kunna se vilka relationer som 

pekar till ett visst begrepp inklusive vilket begrepp som relationen pekar från 

och vilken relationstyp relationer har. Ett sådant exempel är när användaren 
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vill se vilka begrepp som betecknar 71388002 |åtgärd| som kan utföras på en 

viss 123037004 |kroppsstruktur|. Ett annat exempel är om användaren vill se 

vilka begrepp som betecknar 122869004 |mätning| som kan utföras på ett 

visst 123038009 |prov|. 

För att se vilka relationer som pekar på ett visst begrepp söker du först 

reda på det begrepp som du vill se relationerna för. Sedan väljer du den högra 

fliken Referenser och där visas de relationer som pekar på det aktuella be-

greppet. Positionen för fliken Referenser visas i Figur 22 nedan. 

 

 

Figur 22. Bläddrarens högra underfönster med platsen för rubriken till fliken Referenser 

inramad med en röd rektangel i bildens övre högra hörn. Det är den inramade texten 

som klickas för att visa fliken Referenser. I bilden av underfönstret visas fliken Samman-

fattning för begreppet 119327009 |nagelprov|. 

 

Listan med relationer är grupperad efter de olika relationernas relationstyper. 

För varje relationstyp visas relationstypen på en grå bakgrund. Till vänster 

om relationstypen visas en svart pilspets. Om pilspetsen pekar till höger visas 

inte relationerna som är av den aktuella relationstypen och om pilspetsen pe-

kar nedåt visas relationerna som är av den aktuella relationstypen. Genom att 

klicka på pilspetsen ändrar användaren mellan att visa och inte visa relation-

erna. Till höger om relationstypen visas inom parentes antalet relationer som 

finns av den aktuella relationstypen. 

För varje relationstyp visas, om dess pilspets pekar nedåt, en lista över re-

lationerna av den typen. Listan visar rekommenderad term och id för de be-

grepp som relationen pekar från. Före begreppets term visas en gul oval. Om 

ovalen innehåller identitetstecknet ≡ så är begreppet definierat och om ovalen 

är tom så är begreppet primitivt. I vissa fall visas en svensk flagga mellan be-

greppets gula oval och beskrivning. Det betyder att det aktuella begreppet 

finns med som utökning i den svenska utgåvan av Snomed CT men däremot 

inte finns med i den internationella utgåvan av Snomed CT. Hur samman-

ställningen av relationer som pekar på begreppet 119327009 |nagelprov| ser 

ut visas i Figur 23 nedan. 
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Figur 23. En illustration av fliken Referenser för begreppet 119327009 |nagelprov|. I 

gruppen |Has specimen| framgår att begreppet 119327009 |nagelprov| pekas till av två 

relationer av typen 116686009 |Has specimen|. Den ena relationen pekar från begreppet 

83904006 |mätning av arsenik i naglar| och den andra relationen från begreppet 

57449005 |mätning av kvicksilver i naglar|. I gruppen |är en| framgår att begreppet 

119327009 |nagelprov| pekas till av en relation av typen 116680003 |är en| och den re-

lationen pekar från begreppet 447098004 |prov från nagel erhållet genom skrapning|. 

Det är relationer av typen |är en| som används för att peka ut föräldrar i Snomed CT. 

Det den sista relationen säger är därför att begreppet 119327009 |nagelprov| är föräl-

der till begreppet 447098004 |prov från nagel erhållet genom skrapning|. 
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Jämföra begrepp 

För att titta på två begrepp samtidigt och jämföra dem används den blå knap-

pen ”Visningsläge: xxx” uppe till höger i bläddraren. Placeringen av knappen 

framgår i Figur 24.  

 

 

Figur 24. Övre högra delen av bläddrarfönstret där den blå knappen ”Visningsläge: 

xxx” som används för att växla visningsläge, är inramad med en röd rektangel. 

 

Om du väljer alternativet ”Visningsläge: Jämför” ändras bläddrarens utse-

ende så att huvudfönstret indelas i tre underfönster, som i Figur 25 är marke-

rade med röda rektanglar. Två fönster visar detaljer om varsitt valt begrepp, 

och det tredje, underst, är ett fönster för textsökning. 

 

 

Figur 25. Bläddrarens huvudindelning, inramat med röda rektanglar, när visningsläge 

Jämför är valt med den blå knappen högt uppe till höger. I den övre vänstra delen visas 

fliken Sammanfattning med sammanfattningen av begreppet 404684003 |kliniskt fynd| 

och innan sökning skett visas fliken Sammanfattning med sammanfattningen av samma 

begrepp 404684003 |kliniskt fynd| i den övre högra delen. I den nedre delen finns sök-

funktionen.  

 

Sökfunktionen i den nedre delen av fönstret fungerar på samma sätt som be-

skrivs i kapitlet Söka med sökord och sökuttryck, inklusive filtreringsmöjlig-

heterna (se avsnitt Filtrera sökresultat). Vid klick på en beskrivning i listan 

med sökresultat öppnas beskrivningens tillhörande begrepp i den övre 
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vänstra delen. För att se detaljer om ett begrepp i den högra övre delen håller 

du muspekaren över önskad beskrivning i listan med sökresultat, trycker ner 

den vänstra musknappen, drar muspekaren till den rekommenderade termen i 

den mörkblå rutan i den högra övre delen och släpper upp den vänstra mus-

knappen. Bläddrarens övre högra del fokuserar sin sammanfattning på det 

valda begreppet.  

Sammanfattningen för begreppet i vänster och höger del visas nu bredvid 

varandra vilket underlättar en jämförelse av till exempel de två begreppens 

plats i hierarkin. För vardera begreppet fungerar flikarna för detaljer, diagram 

och så vidare på samma sätt som beskrivits tidigare. Jämförelser kan göras 

mellan begrepp i samma utgåva och samma version. Ett exempel visas i Fi-

gur 26. 

 

 

Figur 26. Bläddraren i visningsläge Jämför. 
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Söka i olika utgåvor och versioner 

I bläddrarens övre del finns knappar för val av utgåva (edition på engelska) 

respektive version. Om du trycker på den gröna knappen med den vita texten 

”Release: xxx Edition” visas en rullgardinsmeny där den internationella eller 

ett annat lands utgåva kan väljas. Det begrepp som för tillfället är i fokus i 

bläddrarens högra ruta behålls vid byte av utgåva, om det begreppet finns i 

den valda utgåvan. Ett exempel på hur det kan se ut visas i Figur 27.  

 

 

Figur 27. Till vänster syns ett exempel där fliken Sammanfattning visas med begreppet 

106292003 |sjuksköterska| i fokus. I bilden till höger har den internationella utgåvan 

valts genom att trycka på den gröna knappen, inramad med en röd rektangel. Utan att en 

ny sökning behöver genomföras visas samma begrepp som det ser ut i den valda utgå-

van. Notera till exempel att antalet barn är färre i den internationella utgåvan (till hö-

ger) än i den svenska utgåvan (till vänster). Om du på nytt skriver in ett sökord eller 

sökuttryck i den vänstra delen i bläddrarens huvudfönster kommer sökningen ske i den 

utgåva som nu är vald enligt den gröna knappen högst upp. Du måste alltså byta utgåva 

igen om du vill fortsätta söka i den utgåva du tittade i från början. 

 

Om begreppet som för tillfället är i fokus är ett begrepp som enbart finns 

med som en utökning i den svenska utgåvan av Snomed CT visas texten 

”Concept not found in [selected] edition”,  

Figur 28. 
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Figur 28. Till vänster syns ett exempel där fliken Sammanfattning visas med begreppet 

68441000052105 |ambulanssjuksköterska| i fokus. Den svenska flaggan i den mörkblå 

rutan i mitten till vänster visar att det aktuella begreppet finns med som utökning i den 

svenska utgåvan av Snomed CT men däremot inte finns med i någon annan utgåva av 

Snomed CT. Det kan därför inte visas om till exempel den internationella utgåvan väljs 

med hjälp av den gröna knappen, inramad med en röd rektangel i bilden till höger. 

 

På motsvarande sätt kan också olika versioner väljas. Om du i bläddrarens 

övre del trycker på den gröna knappen med den vita texten ”Version: 

ÅÅÅÅ-MM-DD” visas en rullgardinsmeny där ett antal tidigare versioner av 

vald utgåva kan väljas. Det begrepp som för tillfället är i fokus i bläddrarens 

högra ruta behålls vid byte av version, om det begreppet finns i den valda 

versionen. Ett exempel på hur det kan se ut visas i Figur 29.  
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Figur 29. Till vänster syns ett exempel där fliken Sammanfattning visas med begreppet 

224570006 |Clinical nurse specialist| i fokus (ett begrepp som synes saknar svensk över-

sättning i aktuell version). I bilden till höger har en tidigare version valts genom att 

trycka på den gröna knappen, inramad med en röd rektangel. Utan att en ny sökning be-

höver genomföras visas samma begrepp som det ser ut i den valda utgåvan. Notera till 

exempel att den svenska översättningen som fanns i den tidigare versionen av den 

svenska utgåvan (bilden till höger) har tagits bort i den senaste versionen som syns i bil-

den till vänster. Om du på nytt skriver in ett sökord eller sökuttryck i den vänstra delen i 

bläddrarens huvudfönster kommer sökningen ske i den version som nu är vald enligt den 

gröna knappen högst upp. Du måste alltså byta version igen om du vill fortsätta söka i 

den version du tittade i från början. 

 

Om begreppet som för tillfället är i fokus är ett begrepp som tillkommit se-

nare än vald version av en Snomed CT-utgåva visas texten ”Concept not 

found”, Figur 30. 
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Figur 30. Till vänster syns ett exempel där fliken Sammanfattning visas med begreppet 

68441000052105 |ambulanssjuksköterska| i fokus. Begreppet finns med i den svenska ut-

gåvan sedan november 2020 (vilket framgår av fliken Detaljer). Det kan därför inte vi-

sas om en tidigare version än så väljs med hjälp av den gröna knappen, inramad med en 

röd rektangel i bilden till höger. 
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Skicka feedback 

Det går att skicka feedback med både förslag på tillägg av nya synonymer i 

Snomed CT och med kommentarer om hur bläddraren fungerar. De två olika 

sätten att lämna feedback framgår nedan. 

Föreslå nya synonymer 
Beskrivningar av typen synonym är synonymer till de rekommenderade ter-

merna och varje begrepp kan ha från ingen till obegränsat antal synonymer. 

Det finns i dagsläget relativt få synonymer på svenska, men Snomed CT:s 

nationella releasecenter tar gärna emot förslag på nya svenska synonymer att 

lägga till de olika begreppen. 

Vid användning av bläddraren är det enklaste sättet att föreslå en synonym 

att göra det direkt i bläddraren. Då söker du först fram det begrepp du vill fö-

reslå en synonym till och väljer sedan fliken Detaljer för det begreppet. Långt 

uppe till höger i den fliken finns en liten blå fylld cirkel med ett vitt plus-

tecken (+) inuti och den cirkeln klickar du på. Då kommer alternativet Skicka 

synonymförslag fram och väljer du det alternativet får du upp ett formulär där 

det går att skriva in synonymförslag. Placeringen av symbolen med den blå 

fyllda cirkeln med ett vitt plustecken (+) inuti framgår i Figur 31 nedan. 

I formuläret för att lämna synonymförslag fyller du i rutan ”Synonymer” i 

ett synonymförslag per rad och det går även att komplettera med en moti-

vering. I de två nedersta textrutorna fyller du i ditt namn och e-postadress 

och sedan skickar du in förslaget genom att klicka på knappen ”Submit” i 

nedre högra hörnet. Formuläret visas i Figur 32 nedan. 

 

 

Figur 31. En illustration av övre delen av fliken Detaljer för begreppet 75367002 |blod-

tryck|. Symbolen med den blå fyllda cirkeln med ett vitt plustecken (+) inuti som används 

för att lämna synonymförslag är inramad med en röd rektangel. 
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Figur 32. Formuläret för att lämna förslag på synonymer för ett begrepp. En föreslagen 

titel till förslaget automatgenereras av bläddraren. I meddelandetexten för synonymer 

fylls ett synonymförslag per rad i och det går att infoga en motivering till varje föresla-

gen synonym. I de två nedersta textrutorna fyller användaren i sitt namn och e-posta-

dress för att kunna bli kontaktad. Rutan för ”Include data about your current environ-

ment […]” behöver du inte bry dig om. (Den finns där för att samma formulär även 

används för vissa typer av felrapporter.) För att skicka in förslaget klickar du på knap-

pen ”Submit” i nedre högra hörnet. 

Skicka kommentarer om bläddraren 
För att skicka kommentarer om bläddraren till SNOMED International an-

vänds den ljusblå knappen ”Feedback” långt upp till höger i bläddrarens 

fönster. Placeringen av knappen framgår i Figur 33 nedan. 

 

Figur 33. Övre högra delen av bläddrarfönstret där den ljusblå knappen ”Feedback” 

som används för att lämna kommentarer om bläddraren, är inramad med en röd rek-

tangel. 
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I formuläret för att lämna kommentarer på bläddraren fyller du i din e-posta-

dress och rubriken för ditt förslag och i den stora textrutan i mitten fyller du i 

din kommentar. Observera att både rubriken och kommentaren ska skrivas på 

engelska, eftersom kommentarerna hanteras direkt av engelskspråkig perso-

nal inom SNOMED International. Under textrutan för kommentaren finns en 

knapp med ett gem för att bifoga filer. Det finns också en annan knapp med 

en kamera som används för att ta en bild av bläddrarens nuvarande fönster att 

bifoga kommentaren. Längre ner får du kryssa i en ruta om att du inte är en 

robot och kommentaren skickas in genom att du klickar på knappen ”Send 

Feedback” längst ned till höger. Formuläret visas i Figur 34 nedan. 

 

 

Figur 34. Formuläret för att lämna kommentarer om bläddraren till SNOMED Internat-

ional. Överst i formuläret anges e-postadress och rubrik för förslaget. I den stora textru-

tan i mitten skrivs kommentaren. Både rubriken och kommentaren ska skrivas på eng-

elska. Under textrutan för kommentaren finns en knapp med ett gem för att välja en fil 

att bifoga kommentaren. Det finns även en annan knapp med en kamera som kan använ-

das för att ta en bild av bläddrarens nuvarande utseende för att bifoga kommentaren. 

Nedanför textrutan får användaren kryssa i en ruta om att användaren inte är en robot. 

Kommentaren skickas in genom att användaren klickar på knappen ”Send Feedback” 

längst ned till höger. 
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Vidare läsning 

Snomed CT:s ägar- och förvaltningsorganisation SNOMED International dri-

ver ett webbaserat Learn More Center på adressen https://www.sno-

med.org/snomed-international/learn-more där det bland annat finns tillgäng-

ligt ett antal relevanta engelskspråkiga dokument som beskriver olika 

aspekter av Snomed CT. 

Det finns även några dokument som kan vara extra intressanta när det gäl-

ler att söka och bläddra i Snomed CT och de dokumenten beskrivs nedan. 

Innehållet i Snomed CT – en översikt 
I dokumentet Innehållet i Snomed CT – en översikt ger Socialstyrelsen en 

översiktlig genomgång av innehållet i de olika toppnivåhierarkierna i Sno-

med CT.  

Se https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/doku-

ment-webb/klassifikationer-och-koder/snomed-ct-oversikt-v2-1.pdf 

Introduktionsguide till Snomed CT 
Introduktionsguide till Snomed CT ger de allmänna grunderna till vad Sno-

med CT är och hur det fungerar. Dokumentet är översatt till svenska av Soci-

alstyrelsen. Se 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/doku-

ment-webb/ovrigt/snomed-ct-introduktionsguide-20141130.pdf 

Dokumentet ovan finns även tillgängligt i en senare version på engelska att 

ladda ner från SNOMED International. 

Se http://snomed.org/starter 

Diagramming Guideline 
Den standardiserade grafiska representationen som har använts för att visa 

upp begrepp och deras relationer förklaras i dokumentet Diagramming 

Guideline. Där förklaras även fler typer av grafiska representationer som kan 

förekomma i andra Snomed CT-sammanhang. SNOMED International till-

handahåller dokumentet på engelska. Se http://snomed.org/diaguide  

SNOMED CT Editorial Guide 
Dokumentet SNOMED CT Editorial Guide är framförallt skrivet för de per-

soner som modellerar nytt innehåll i Snomed CT och innehåller den officiella 

beskrivningen av Snomed CT:s innehåll. Dokumentet innehåller även en del 

relevant information även för de som bara använder Snomed CT utan att mo-

dellera nytt innehåll. SNOMED International tillhandahåller dokumentet på 

engelska. Se http://snomed.org/eg  

https://www.snomed.org/snomed-international/learn-more
https://www.snomed.org/snomed-international/learn-more
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/klassifikationer-och-koder/snomed-ct-oversikt-v2-1.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/klassifikationer-och-koder/snomed-ct-oversikt-v2-1.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/snomed-ct-introduktionsguide-20141130.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/snomed-ct-introduktionsguide-20141130.pdf
http://snomed.org/starter
http://snomed.org/diaguide
http://snomed.org/eg
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