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Snomed CT Forum – 5 december 2022 
Frågor/diskussionspunkter 

1. Allmänspråkliga urval – var, när, varför? 
Behovet av allmänspråkliga urval har lyfts av regionerna och insamling av an-
vändningsfall pågår just nu via NAG Snomed CT1. Det finns en del forskning på 
behovet av att visa upp allmänspråkliga termer istället för fackspråk. Storkonsu-
menter av vård, kroniker etc. har ofta inte behov av en förenklad eller tillrätta-
lagd terminologi, medan en bredare allmänhet kan ha andra behov. 

Language refsets (språkurval) rent generellt är ett sätt att peka ut vilken term 
som ska visas i en viss applikation/kontext, dvs. att hantera kontextberoende sy-
nonymer. T.ex. har begreppet 61041000052107 |munsönderfallande tablett| ter-
men |tablett| som rekommenderad term i språkurvalet 63451000052100 |språkur-
val allmänspråkliga uttryck, nationella läkemedelslistan|. I just sammanhanget 
”skriva ut information för ett förskrivet läkemedel på en apoteksetikett riktad till 
patient” är termen |tablett| tillräcklig. Informationen om att det är munsönderfal-
lande tablett framgår på andra ställen i just den kontexten. Däremot fungerar inte 
termen |tablett| som en sann synonym för munsönderfallande tablett i största all-
mänhet.  

Läs mer om Language reference sets här https://confluence.ihtsdo-
tools.org/display/DOCRFSPG/5.8.+Language+Reference+Set.  

När det gäller allmänspråkliga urval, alltså termer som passar att visa upp i 
sammanhang som ska läsas av patienter/allmänhet, så finns idag t.ex. urvalet för 
sökorsak. Beroende på vilka användningsfall som regionerna kan identifiera 
skulle det kunna införlivas i/kompletteras med ett större mer allmänt användbart 
allmänspråkligt urval.  

De svenska language refsets (språkurval) som finns ligger som barn till be-
greppet 900000000000506000 |Language type reference set (foundation meta-
data concept)| (se browsern). Det som heter 46011000052107 |Swedish language 
reference set| är det ”vanliga”, svenska default-språkurvalet.  
  

                                                      
1 Nationell arbetsgrupp inom regionernas nationella system för kunskapsstyrning. 

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCRFSPG/5.8.+Language+Reference+Set
https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCRFSPG/5.8.+Language+Reference+Set
https://browser.ihtsdotools.org/
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För att se i Snomed CT-browsern vilka termer som finns i olika språkurval 
bockar man för önskade språkurval på kugghjulet långt upp till höger. 

 
 

 
 

  

Ex. bocka i rutan Chief complaints context language type reference set (founda-
tion metadata concept) (språkurval sökorsak). 

Tryck på den gröna knappen Verkställ längst ner. 
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Sök upp ett begrepp som ingår i urvalet, t.ex. 40739000 |dysfagi|. (För att veta 
vilka begrepp som ingår i ett urval söker man upp urvalet i sökrutan till vänster 
och tittar på fliken Medlemmar). På fliken Detaljer kan man se om begreppet har 
någon särskild term i språkurvalet, i det här exemplet |sväljningsbesvär| 

 
 

 

2. Finns det inget Snomed CT-begrepp för ”aktiv substans”? 
En användare efterfrågar ett Snomed CT-begrepp för ”aktiv substans” (substans 
som ingår som en aktiv substans i läkemedel). 410942007 |Drug or medicament 
(substance)|, på svenska |drog eller läkemedel| blir inte riktigt rätt eftersom det 
har många barnbegrepp/efterföljare som inte ingår i läkemedel. 

Svaret är att det inte går att Snomed CT-mässigt definiera att en |substans x 
(substance)| råkar vara aktivt i ett läkemedel. Det kanske inte heller är en fråga 
för Snomed CT då Läkemedelsverket förvaltar nationellt substansregister (NSL) 
och EU är på väg att ta fram ett substansregister.  

Ett sätt att fånga alla substanser som ingår i 763158003 |läkemedel| är att med 
hjälp av Expression Constraint Language (ECL) söka fram de substanser som in-
går i barn/efterföljare till 763158003 |läkemedel| med hjälp av reverse eller 
dotted attribute: 

• <<105590001 |Substance (substance)|: R 762949000 |Has precise active in-
gredient| =<<763158003 |Medicinal product| alt.  

• <<763158003 |Medicinal product|.762949000 |Has precise active ingredient| 
 
(de två ger samma resultat). 

Ett annat attribut som kunde vara användbart är 726542003 |Has disposition| 
som definierar substanser utifrån deras funktion. (|Has disposition| – This attrib-
ute specifies the behaviour that a substance will exhibit or participate in, given 
the appropriate context.)  

• <<105590001 |Substance|:726542003 |Has disposition|=*  



  
 

SOCIALSTYRELSEN 2022-12-05 Dnr 4.4-4153/2022  4(20) 

 

Ovanstående fångar dock inte substanser som skulle kunna vara aktiva substan-
ser i läkemedel men som inte ingår i några läkemedelsprodukter som finns i Sno-
med CT just nu. Modelleringen av substanser med attributet |Has disposition| är 
heller ännu inte genomförd för alla typer av substanser. Observera också att det 
finns funktioner som inte är läkande utan istället uttrycker substansers skadliga 
egenskaper, exempelvis 734817009 |Carcinogen|. 

Allt om ECL: https://confluence.ihtsdotools.org/dis-
play/DOCECL/Expression+Constraint+Language+-+Specification+and+Guide 

Ny svensk utgåva av Snomed CT publicerad den 
30 november 
Release notes, se https://confluence.ihtsdotools.org/dis-
play/RMT/SNOMED+CT+Managed+Service+-
+Sweden+Extension+Release+Notes+-+November+2022  

3. Befintliga urval ses över och inaktiveras eventuellt  
Socialstyrelsen ser över vilka urval som distribueras i den svenska extensionen 
av Snomed CT. Genom åren har en hel del urval skapats som vi inte vet vem 
som ”äger”, eller om någon använder dem. Vi kommer därför börja rensa enligt 
en ”trestegsraket”. 

1.  Vid en release informeras i release notes att ett urval nästa gång kommer tas 
bort. 

2.  Om ingen hör av sig och påpekar användning eller behov av urvalet kommer 
det vid nästkommande release tömmas på innehåll, dvs. urvalet kommer fin-
nas kvar tomt då medlemmarna i urvalet inaktiveras (själva Snomed CT-
begreppen i sig finns kvar, men de kommer inte längre tillhöra urvalet). 

3.  Om ingen hör av sig och saknar urvalet inaktiveras urvalsbegreppet i releasen 
därefter. 

Från och med nu kommer vi att teckna ett avtal med den som önskar skapa och 
distribuera ett urval i Snomed CT, där Socialstyrelsen åtar sig att publicera och 
tekniskt förvalta urvalet, men ”ägaren” står för uppdatering innehållsmässigt. 

Urval som publiceras och distribueras via den svenska Snomed CT-releasen 
bör generellt uppfylla ett gemensamt behov på någon nivå. Egna urval kan han-
teras i terminologiservar/-tjänster, vilket för övrigt även gäller terminologi-
bundna informationsmodeller.  

4. Varför tas 59761000052100 |urval civilstånd| bort? 
Bakgrunden är att Skatteverket är ansvarig för en grunddatadomän som hanterar 
civilstånd med ett särskilt kodverk. Snomed CT-lösningen blev aldrig använd.  

Rent generellt borde det finnas en myndighetsövergripande, samhällsinriktad 
kodverkshantering och begreppshantering. Idag hänger olika myndigheters kod-
verk inte enkelt ihop utan det krävs mycket manuellt arbete. 

Ett förslag är att 59761000052100 |urval civilstånd| istället kunde istället vara 
ett mappningsrefset som i sig mappar Snomed CT-begreppen med Skatteverkets. 

https://confluence.ihtsdotools.org/display/RMT/SNOMED+CT+Managed+Service+-+Sweden+Extension+Release+Notes+-+November+2022
https://confluence.ihtsdotools.org/display/RMT/SNOMED+CT+Managed+Service+-+Sweden+Extension+Release+Notes+-+November+2022
https://confluence.ihtsdotools.org/display/RMT/SNOMED+CT+Managed+Service+-+Sweden+Extension+Release+Notes+-+November+2022
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Å andra sidan är det troligast effektivast om varje myndighet tar hand om sina 
områden. 

Skatteverkets kodverk nås via en tjänst som kallas Navet, https://www.skatte-
verket.se/offentligaaktorer/informationsutbyte/grunddatadomanper-
son.4.96cca41179bad4b1aa3eb2.html Inera speglar Navet i sin personuppgifts-
tjänst, https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/personuppgiftstjansten/  

 

Nästa Snomed CT-forum 
Fredagen den 3 februari 2023. Se Socialstyrelsens kalendarium för länk 
https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/ 

Ingen föranmälan behövs, men skicka gärna in frågor i förväg så har vi bäst 
förutsättningar att svara. Frågorna skickas till ehalsa@socialstyrelsen.se 

Minnesanteckningar från mötet publiceras på https://www.socialstyrel-
sen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/, skrolla en bit ner 
på sidan.  

God jul och gott nytt år! På återseende 2023! 

https://www.skatteverket.se/offentligaaktorer/informationsutbyte/grunddatadomanperson.4.96cca41179bad4b1aa3eb2.html
https://www.skatteverket.se/offentligaaktorer/informationsutbyte/grunddatadomanperson.4.96cca41179bad4b1aa3eb2.html
https://www.skatteverket.se/offentligaaktorer/informationsutbyte/grunddatadomanperson.4.96cca41179bad4b1aa3eb2.html
https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/personuppgiftstjansten/
https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/
mailto:ehalsa@socialstyrelsen.se
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/
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Snomed CT Forum – 11 november 2022 
Snomed CT-begrepp om risk (”at risk”) 
Begrepp som rör risk (at risk) är under omarbetande inom internationella Sno-
med-organisationen och en frågeställare önskar en sammanfattning av hur det ar-
betas med denna fråga internationellt. Hur är riskbegrepp tänkta att användas i 
en vårdprocess? Hur bevakas svenska intressen för den här frågan?  

Ex 409046006 |perinatal risk|, 409048007 |risk som rör värkarbetet|, 
409041001 |reproduktionsrisk|  

Svar: Riskbegreppen är semantiskt komplicerade begrepp och har diskuterats 
länge i Snomed CT-sammanhang. Risk-begreppen är i dagsläget spridda på flera 
hierarkier och är ofta primitiva, vilket gör att de är svåra att bearbeta och analy-
sera maskinellt. Därför har det funnits önskemål om att remodellera så de blir 
definierade och hamnar i samma hierarki. Situation-hierarkin erbjuder en möjlig-
het till begreppsmodell, vilket var en anledning till att Editorial Advisory Board i 
april 2022 fattade ett beslut om att samla at risk-begreppen där. Dock hade flera 
instanser invändningar mot detta beslut, däribland Nursing Clinical Reference 
Group (NCRG) som Erica Culp från Socialstyrelsen leder. Efter diskussioner i 
NCRG framfördes synpunkter till SNOMED International vilket ledde till att be-
slutet omprövades och ett nytt beslut fattades att behålla riskbegrepp i hierarkien 
kliniska fynd och inom den hierarkin omarbeta modelleringen. 

Riskbegrepp rör flera yrkesgrupper varför Socialstyrelsen spridit frågan till 
fler intressenter som Svensk sjuksköterskeförening, Dietisternas riksförbund, 
och ICNP. Svensk sjuksköterskeförening har ombetts ta frågan vidare för att 
samla in synpunkter utifrån omvårdnadsperspektivet. Andra yrkesgrupper som 
berörs av riskbegrepp tillfrågas via Snomed CT-NAG (Nationell arbetsgrupp 
inom regionernas kunskapsstyrningssystem). 

Läs mer på SNOMED Internationals Confluence-sida där feedback kan läm-
nas senast den 22 december, https://confluence.ihtsdotools.org/dis-
play/Nursing/At+Risk+Content+-+Input+on+Meaning+of+Concepts.  

Deltagarna på dagens Forummöte lyfter upp att det är viktigt att prata igenom 
hela flödet av hur en process ska gå till. Vad ska dokumenteras, hur ska det do-
kumenteras (t.ex. med Snomed CT-kod), hur ska informationen struktureras (in-
formationsmodellen) för att stödja processen?  
  

https://confluence.ihtsdotools.org/display/Nursing/At+Risk+Content+-+Input+on+Meaning+of+Concepts
https://confluence.ihtsdotools.org/display/Nursing/At+Risk+Content+-+Input+on+Meaning+of+Concepts
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Några exempel som delades på dagens möte på hur befintliga informationsmo-
deller hanterar olika aspekter på risk: 

• https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.176 
 
 
 

• https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.2836
• https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.1713
• https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.2290
• https://build.fhir.org/riskassessment.html 

På SNOMED Business meetings i oktober diskuterades frågan. Inspelning finns 
här: 

• https://snomed.zoom.us/rec/share/JMjNU5PJmRM5sSjXNfmonBwSJEE-
tzso89NAICOj-r8gbPz68awSUSke1M40t-EcD.i2fkkrMokF_JBRyg, 
passcode: TtY5Gn$! (börjar 16:20 in i inspelningen) 

Distribution av svenska Snomed CT 
Får en it-leverantör paketera och tillgängöra Snomed CT för andra aktörer? 

Svar: Produkter innehållande Snomed CT får levereras till alla som verkar i 
länder som är medlemmar i SNOMED International. Så länge det efterlevs be-
hövs ingen licens för sekundäranvändare. Exempel: Delar av nationella läkeme-
delslistan som är urval ur Snomed CT tillhandahålls av E-hälsomyndigheten. 
Inera är också en aktör som paketerar och distribuerar Snomed CT.  

Mer info: 

• https://www.snomed.org/SNOMED/media/SNOMED/documents/IHTSDO-
Affiliate-License-Agreement_UK_20200101-v1-0.pdf 

 • https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed
• Om ”sub-licenses” https://confluence.ihtsdotools.org/display/docvendor/7+li-

censing  

Nästa Snomed CT-forum 
Fredagen den 2 december. Se Socialstyrelsens kalendarium för länk 
https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/ 

Ingen föranmälan behövs, men skicka gärna in frågor i förväg så har vi bäst 
förutsättningar att svara. Frågorna skickas till ehalsa@socialstyrelsen.se 

Minnesanteckningar från mötet publiceras på https://www.socialstyrel-
sen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/, skrolla en bit ner 
på sidan.  

På återseende! 

https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.176
https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.2836
https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.1713
https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.2290
https://build.fhir.org/riskassessment.html
https://snomed.zoom.us/rec/share/JMjNU5PJmRM5sSjXNfmonBwSJEEtzso89NAICOj-r8gbPz68awSUSke1M40t-EcD.i2fkkrMokF_JBRyg
https://snomed.zoom.us/rec/share/JMjNU5PJmRM5sSjXNfmonBwSJEEtzso89NAICOj-r8gbPz68awSUSke1M40t-EcD.i2fkkrMokF_JBRyg
https://www.snomed.org/SNOMED/media/SNOMED/documents/IHTSDO-Affiliate-License-Agreement_UK_20200101-v1-0.pdf
https://www.snomed.org/SNOMED/media/SNOMED/documents/IHTSDO-Affiliate-License-Agreement_UK_20200101-v1-0.pdf
https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed
https://confluence.ihtsdotools.org/display/docvendor/7+licensing
https://confluence.ihtsdotools.org/display/docvendor/7+licensing
https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/
mailto:ehalsa@socialstyrelsen.se
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/
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Snomed CT Forum – 7 oktober 2022 
Det planerade Snomed CT-forumet den 2 september utgick 
Hela Socialstyrelsen hade stora tekniska problem det datumet, så tyvärr kunde vi 
inte heller meddela via hemsidan att/varför det inte blev något. Vi ber om ursäkt!  

Arbetsmöten (business meetings) och SNOMED CT Expo 
Varje år anordnar Snomed International en internationell konferens, kombinerat 
med arbetsmöten, där Snomed CT-frågor diskuteras och presenteras. I år var det, 
efter två pandemi-år, åter dags för konferens i fysisk form som ägde rum i Lissa-
bon, Portugal. Digitalt deltagande var också möjligt.  

Socialstyrelsen, och flera av deltagarna på dagens Forum-möte deltog i arbets-
möten och Expo och delade med sig av intressanta ämnen därifrån. 

Nytt LOINC-avtal slutet 
LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) är en terminologi 
för observationer och resultat av observationer, t.ex. inom laboratoriemedicin. 
Terminologin har ungefär samma täckningsområde som hierarkin observable en-
tity i Snomed CT. År 2013 tecknades ett avtal mellan ägarorganisationen för 
Loinc och Snomed International, men det avbröts år 2017 p.g.a. oenighet i vissa 
frågor. Nu har ett nytt avtal slutits. 

Planen är ett hela Loinc ska lyftas in som en extension i Snomed CT, vilket 
kan komma att ha stor påverkan på Snomed CT då Observable-hierarkin kom-
mer förbättras och modelleras. Oklart vilka konsekvenser detta kommer innebära 
för Sverige, då NPU (Nomenclature for Properties and Units) är det kodverk 
som används i Sverige för laboratoriemedicin. Motsvarande diskussioner mellan 
NPU och Snomed CT pågår. 

Loinc och NPU har identiska scope, men annorlunda principer vilket gör det 
svårt att mappa till Snomed CT. Socialstyrelsen visade en demoserver där man i 
University of Nebraska’s utgåva kan söka i Loinc med hjälp av Snomed CT:s 
Expression Constraint Language. https://demo-browser.ihtsdotools.org/? 
  

https://demo-browser.ihtsdotools.org/
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Snomed CT och ICD-11 
En annan stor diskussionspunkt i Lissabon var hur Snomed CT och ICD-11 ska 
förhålla sig till varandra. ICD-11 består av flera delar. För den del som liknar 
ICD-10 (”lineariseringar”) finns ett arbete som har skapat en mappning på test-
nivå med hjälp av AI-teknik. Det man (just nu) strävar efter är att det ska finnas 
en lösning för ICD-11, liknande den mappning som finns för ICD-10.  

Man har även kollat på mappning mellan ICD-11:s och Snomed CT:s foundat-
ion components åt båda hållen, med varierande framgång. WHO behöver göra 
en koppling från ICD-11:s foundation till lineariseringen, dvs. det skulle vara en 
fördel om det gick att mappa mellan ICD-11:s foundation (polyhierarki utan re-
sidualklasser, dvs. motsvarande .8 i ICD-10) och Snomed CT. 

Analys: Det krävs ett omfattande samarbete mellan WHO och Snomed Inter-
national för att få det att fungera. Sveriges representant i Snomed Internationals 
generalförsamling är Johanna Åström på Socialdepartementet. Olivia Wigzell, 
generaldirektör på Socialstyrelsen representerar Sverige i WHO:s generalför-
samling. Frågan om att samarbete har gått både via Snomed International och via 
WHO. 

I Sverige pågår översättning av ICD-11, som beräknas vara klar 2025. Tidig-
ast 2027 är det troligt att ICD-11 finns tillgängligt för användning i Sverige.  

Postkoordinering 
Många diskussioner rörde postkoordinering – hur, var och varför? Postkoordine-
ring innebär att använda Snomed CT:s grammatik för att skriva uttryck, men 
utan att distribuera det som ett prekoordinerat begrepp i en internationell eller 
nationell utgåva. Begrepp kan i praktiken plockas ihop mer eller mindre oorto-
doxt för att uttrycka det man vill beskriva. Ett exempel när olika varianter av 
metoden används är vid mappning (t.ex. kvalitetsregister). 

Viktigt att påpeka att det i många sammanhang finns effektivare sätt att han-
tera sin information, t.ex. att använda sig av informationsmodeller. 

Allmänspråkliga språkurval 
Frågan om layman’s terms, patient friendly terms m.fl. beteckningar, alltså 
om/hur Snomed CT-begrepp kunde förses med patientvänliga termer är het inter-
nationellt. Flera länder presenterade sina arbeten på temat och det var tydligt att 
olika länder tänker och gör olika. Även i Sverige diskuteras frågan. Snomed CT-
NAG2 samlar just nu in önskemål och behov bland regionerna kring allmän-
språkligt urval. Socialstyrelsen bistår med sakkunskap.  

                                                      
2 NAG = Nationell arbetsgrupp inom regionernas system för kunskapsstyrning 
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Övriga frågor/diskussionspunkter 

Vad händer på europeisk nivå gällande informatik och 
e-hälsa? 
Inom Snomed International finns Member Forum, där varje medlemsland har en 
till två representanter, med en undergrupp för EU-länderna. Frågor som rör Sno-
med CT och EU tas upp där. Den 60 %-iga rabatt som EU-kommissionen ger på 
medlemsavgiften från 2023 och fem år framåt har ändrat spelplanen på så sätt att 
snart nästan alla EU-länder har en Snomed CT-licens. Därmed har EU-gruppen 
inom Member Forum diskuterat att använda mer av Snomed CT och inte be-
gränsa sig till det kostnadsfria Global Patient Set.  

För e-hälsofrågor generellt på europeisk nivå finns eHealth Network (eHN) 
som forum för EU-länderna. För Sverige är det E-hälsomyndigheten som har det 
övergripande ansvaret för att samordna det internationella arbetet inom e-hälsa, 
med Socialstyrelsen som en av flera deltagande myndigheter i olika subgrupper. 
Den europeiska patientöversikten används för att skicka information över lands-
gränser, och kommer anpassas även tekniskt till International Patient Summary 
(IPS). 

Nästa Snomed CT-forum 
Fredagen den 11 november 2022 (observera datumet). Se Socialstyrelsens kalen-
darium för länk https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/ 

Ingen föranmälan behövs, men skicka gärna in frågor i förväg så har vi bäst 
förutsättningar att svara. Frågorna skickas till ehalsa@socialstyrelsen.se 

Minnesanteckningar från mötet publiceras på https://www.socialstyrel-
sen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/, skrolla en bit ner 
på sidan.  

På återseende!  

https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/
mailto:ehalsa@socialstyrelsen.se
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/
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Snomed CT Forum – 3 juni 2022 
Ny svensk utgåva av Snomed CT publicerad den 31 maj 
Förutom att visas i browsern, https://browser.ihtsdotools.org/, finns releasen i 
tekniskt format på https://mlds.ihtsdotools.org/. För att komma åt de tekniska fi-
lerna behöver man en licens. Ansök om inloggning/kostnadsfri licens görs på 
https://mlds.ihtsdotools.org/#/register.  

Under rubriken Releasepaket kan den senaste utgåvan May 2022 v1.0 laddas 
ner. Här finns även release notes i pdf-format.  

Frågor/diskussionspunkter 

1. Terminologibindning – hierarkin ”attribute” 
Går det att använda sig av hierarkin ”attribute” (en underhierarki till topphierar-
kin ”metadata”) vid terminologibindning?  

Svar: Vilka hierarkier man väljer att terminologibinda från beror på typen av 
terminologibindning, men just hierarkin ”attribute” är sällan aktuell eller lämp-
lig. I den hierarkin ska man dessutom se upp med att många begrepp som lexi-
kalt kan verka lämpliga ligger som barn till 408739003 |Unapproved attribute 
(attribute)|. 

Ett vanligt angreppssätt, om man termbinder både ”frågor” och ”svar”/resultat 
är att välja begrepp för frågorna från hierarkin ”observable entity” och svaren 
från andra hierarkier, så som ”finding” eller ”procedure”.  

Följdfråga om man kan/får blanda begrepp från olika hierarkier i samma ur-
val? Generellt sett bör olika hierarkier inte blandas, men vissa hierarkier kan 
fungera tillsammans, t.ex. ”substance” och ”product” (används t.ex. i urvalet för 
överkänslighet i uppmärksamhetsinformationen, UMI) eller ”physical object” 
och ”product”. 

Beslut som fattas kring terminologibindning måste baseras på behoven kring 
hur informationen ska lagras och kunna delas. Utifrån ett informationsstruktur-
perspektiv är det oftast mer önskvärt att inte använda prekoordinerade begrepp. 

Ett allmänt gott råd vid val av begrepp till urvalslistor är att välja samma sorts 
begrepp som används av dem som man vill dela information med. 

Se också tips om val av hierarkier vid mappning och urval i dokumentet Me-
tod för mappning till Snomed CT, tillgängligt via Socialstyrelsens webbplats, 
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/sno-
med-ct/. 

2. Bör begrepp från hierarkin ”finding” eller ”substance” 
väljas för att terminologibinda begrepp till dokumentation om 
allergi/överkänslighet? 
Frågan rörde en specifik fråga från ett test i kursen Implementation course 
(https://courses.ihtsdotools.org/product?catalog=ICE_home). Förutom att disku-
tera här i öppet forum, tipsas även om att SNOMED International har en publik 
”slack” där man kan ställa frågor: https://join.slack.com/t/public-snomedintl/sha-
red_invite/zt-1a8mdgkvl-JVxK~2UYaM6duDsV00I5dg. 

https://browser.ihtsdotools.org/
https://mlds.ihtsdotools.org/
https://mlds.ihtsdotools.org/#/register
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/klassifikationer-och-koder/metod-for-mappning-till-snomed-ct-version-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/klassifikationer-och-koder/metod-for-mappning-till-snomed-ct-version-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/
https://courses.ihtsdotools.org/product?catalog=ICE_home
https://join.slack.com/t/public-snomedintl/shared_invite/zt-1a8mdgkvl-JVxK%7E2UYaM6duDsV00I5dg
https://join.slack.com/t/public-snomedintl/shared_invite/zt-1a8mdgkvl-JVxK%7E2UYaM6duDsV00I5dg
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I diskussionen framkom att det nog är vanligast att man anger ”substansen” 
och inte en finding i en allergilista. I UMI pekas substanser ut. 

3. Varför finns det begrepp i Snomed CT som innehåller 
enhet, t.ex. procent? 
Alla begrepp som finns i Snomed CT har någon gång skapats på begäran efter 
någons behov. I vissa sammanhang (t.ex. NPU för labmedicin) ”ingår” enheten i 
koden, eftersom det bedöms som mer patientsäkert. I andra sammanhang passar 
det bättre att uttrycka enheten i datatyper istället för med Snomed-begrepp, som 
vi gör i den nationella informationsstrukturen (NI) och nationella informations-
mängderna (NIM). Se NIM:ar för mätvärden https://informationsstruktur.social-
styrelsen.se/nim. 

”Enhetslösa” begrepp återfinns ofta högre upp i hierarkin. Vårdens behov + 
vad som är möjligt att standardisera får styra på vilket sätt enheter dokumente-
ras. 

Nästa Snomed CT-forum 
Fredagen den 2 september 2022. Se Socialstyrelsens kalendarium för länk 
https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/ 

Ingen föranmälan behövs, men skicka gärna in frågor i förväg så har vi bäst 
förutsättningar att svara. Frågorna skickas till ehalsa@socialstyrelsen.se 

Minnesanteckningar från mötet publiceras på https://www.socialstyrel-
sen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/, skrolla en bit ner 
på sidan.  

Glad sommar och välkommen åter! 

https://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim
https://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim
https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/
mailto:ehalsa@socialstyrelsen.se
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/
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Snomed CT Forum – 6 maj 2022 
Frågor/diskussionspunkter 

1. Terminologibindning i praktiken 
Hur går man tillväga för att koppla sina systemvariabler till Snomed CT – dvs. 
terminologibinda? Vissa begrepp i vårt system hittar vi direkta motsvarigheter 
till i Snomed CT, i andra fall finns snarlika begrepp. Hur väljer man rätt be-
grepp?  

Nationell arbetsgrupp Snomed CT 
Ta hjälp av NAG Snomed CT (https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyr-
ningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellasamverkansgrup-
per/nsgstruktureradvardinformation/snomedct.56158.html), som är en nationell 
arbetsgrupp under Nationell samverkansgrupp Strukturerad vårdinformation 
inom regionernas system för kunskapsstyrning. Kontakta erika.ericsson@skr.se 
för inbjudan till NAG:ens Teams-yta.  

Nationella programområden 
Utgå från verksamheten och inte ett enskilt system. Kroka arm med de nationella 
arbeten som pågår med terminologibindning inom de nationella programom-
rådena (NPO) inom regionernas system för kunskapsstyrning, t.ex. Nationellt 
programområde perioperativ vård, intensivvård och transplantation, https://kun-
skapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkans-
grupper/nationellaprogramomraden/npoperioperativvardintensivvardochtrans-
plantation.56452.html 

Informationsstruktur 
Det handlar dels om att hitta motsvarande rätt begrepp i Snomed CT, och dels 
om hur informationen struktureras i syfte att kunna återanvändas i olika delar av 
den enskilda individens process. Socialstyrelsen har tagit fram ett antal nation-
ella informationsmängder (NIM) som ett stöd i hur information kan dokumente-
ras strukturerat och ändamålsenligt kring patienter och brukare, se https://in-
formationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim.  

Exempel NIM för kroppsvikt, https://informationsstruktur.socialstyrel-
sen.se/NIM-Kroppsvikt-(H%C3%A4lso-och-sjukv%C3%A5rd)  

  

Snomed CT-kunskaper 
Grundkunskaper om Snomed CT är viktiga. SNOMED International erbjuder 
många bra kostnadsfria kurser och utbildningar på olika nivåer, se 
https://www.snomed.org/snomed-ct/education, https://courses.ihtsdotools.org/

Ett tips på en bra början är SNOMED CT for Clinicians, 3 timmar 
https://courses.ihtsdotools.org/product?catalog=CLI 
  

mailto:erika.ericsson@skr.se
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npoperioperativvardintensivvardochtransplantation.56452.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npoperioperativvardintensivvardochtransplantation.56452.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npoperioperativvardintensivvardochtransplantation.56452.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npoperioperativvardintensivvardochtransplantation.56452.html
https://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/NIM-Kroppsvikt-(H%C3%A4lso-och-sjukv%C3%A5rd)
https://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/NIM-Kroppsvikt-(H%C3%A4lso-och-sjukv%C3%A5rd)
https://www.snomed.org/snomed-ct/education
https://courses.ihtsdotools.org/
https://courses.ihtsdotools.org/product?catalog=CLI
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Välkomna till Socialstyrelsen på e-hälsomässan Vitalis, 
Göteborg 17–19 maj 
https://vitalis.nu/  

   

Vitalis närmar sig, välkomna att besöka Socialstyrelsen på våra aktiviteter och 
presentationer. Vi har också en monter tillsammans med flera andra myndigheter 
och organisationer.  

Till exempel anordnas tisdag eftermiddag kl. 13.00 ett hackathon där vi tittar 
på hur man kan arbeta med Snomed CT i terminologiservrar i vårdinformations-
system. Snowstorm kommer erbjudas på plats, men det går bra att använda egen 
terminologiserver (som stödjer FHIR-API).  

https://invitepeople.com/seminars/35070

Nästa Snomed CT-forum 
Fredagen den 3 juni 2022. Se Socialstyrelsens kalendarium för länk 
https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/ 

Ingen föranmälan behövs, men skicka gärna in frågor i förväg så har vi bäst 
förutsättningar att svara. Frågorna skickas till ehalsa@socialstyrelsen.se 

Minnesanteckningar från mötet publiceras på https://www.socialstyrel-
sen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/, skrolla en bit ner 
på sidan.  

Välkomna! 

https://vitalis.nu/
https://invitepeople.com/seminars/35070
https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/
mailto:ehalsa@socialstyrelsen.se
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/
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Snomed CT Forum – 1 april 2022 
Frågor/diskussionspunkter 

1. Pågående Snomed CT-arbete i landet  
Exempel som togs upp under mötet: 

Utbudstjänst 
På Inera pågår det ett arbete med utbudstjänst som innehåller information om 
vilka vårdtjänster som regioner och kommuner erbjuder på olika vårdenheter och 
mottagningar. Regionerna uppmanas att bidra med insikter och beskriva hur de-
ras verksamhet ser ut. Leverantörer sökes som kan integrera utbudstjänsten i 
vårdinformationssystem så att rätt mottagare kan sökas vid författande av remiss. 
Även inom Region Stockholm har en vårdutbudstjänst utvecklats https://vardut-
bud.vardgivarguiden.se/  

Det pågår också arbete inom Socialstyrelsens termbanken kring remiss och 
vårdutbud. Önskemål framförs att termbankens begrepp behöver Snomed CT-
kodas.  

Infektionsverktyget och Nationell källa för ordinationsorsak  
Det pågår arbete med mappning mellan Ineras Infektionsverktyget och Social-
styrelsens Nationell källa för ordinationsorsak.  

2. Tips om kommande SNOMED International Expo – call 
for abstracts: Now open! 
Den 29–30 september 2022 anordnas årets SNOMED International Expo, ett hy-
bridevent, digitalt + fysiskt arrangemang i Lissabon. Särskilt fysiskt deltagande 
rekommenderas varmt av tidigare deltagare. Se https://www.snomed.org/news-
and-events/events/snomedct-expo  

Bidra gärna med en presentation eller e-poster. Call for abstracts är öppet till 
den 17 april, https://snomed.eventsair.com/PresentationPortal/sept2022/pres!   

3. Utbildning och engagemang  
På SNOMED Internationals hemsida finns deras kurskatalog, https://www.sno-
med.org/snomed-ct/education. Alla kurser är bra (Authoring, Implementation 
m.fl.), men börja gärna med  

• SNOMED CT for Clinicians, https://courses.ihtsdotools.org/product?cata-
log=CLI, ca 3 timmar, eller välj något ur 

• Starter Tutorials, https://elearning.ihtsdo-
tools.org/course/view.php?id=5&section=1, totalt ca 2 timmar 

Även följande kurser och tutorials rekommenderas 

• SNOMED CT Foundation Course, https://courses.ihtsdotools.org/product?ca-
talog=FCE (kommer snart en ny, något snärtigare variant) ca 11 timmar 

https://vardutbud.vardgivarguiden.se/
https://vardutbud.vardgivarguiden.se/
https://www.snomed.org/news-and-events/events/snomedct-expo
https://www.snomed.org/news-and-events/events/snomedct-expo
https://snomed.eventsair.com/PresentationPortal/sept2022/pres
https://www.snomed.org/snomed-ct/education
https://www.snomed.org/snomed-ct/education
https://courses.ihtsdotools.org/product?catalog=CLI
https://courses.ihtsdotools.org/product?catalog=CLI
https://elearning.ihtsdotools.org/course/view.php?id=5&section=1
https://elearning.ihtsdotools.org/course/view.php?id=5&section=1
https://courses.ihtsdotools.org/product?catalog=FCE
https://courses.ihtsdotools.org/product?catalog=FCE
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• SNOMED CT Expo 2020 SNOMED CT i EHR 
https://www.youtube.com/watch?v=8VDf4slOAqo&list=PLyEMmgWz-
ul1yA9983QD8mgoTjtO9zVrf&index=4 ca 1,5 timme 

På Socialstyrelsens webbsida finns ett antal filmade presentationer tillgängliga 

• https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/sno-
med-ct/lar-dig-mer-om-snomed-ct/ 

Kom gärna och diskutera informatik med Socialstyrelsen på Vitalis i maj, i vår 
monter som vi delar med Inera, Sveriges kommuner och regioner, E-hälsomyn-
digheten och Läkemedelsverket. 

Inom regionernas system för kunskapsstyrning finns en nationell arbetsgrupp 
(NAG) som jobbar med praktiska Snomed CT-frågor. 

Även inom SNOMED International finns många arbetsgrupper på olika nivåer 
där man är mer än välkommen att engagera sig om det är någon särskild fråga 
man är intresserad av. Socialstyrelsen förmedlar gärna kontaktvägar. 

Nästa Snomed CT-forum 
Fredagen den 6 maj 2022. Se Socialstyrelsens kalendarium för länk 
https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/ 

Ingen föranmälan behövs, men skicka gärna in frågor i förväg så har vi bäst 
förutsättningar att svara. Frågorna skickas till ehalsa@socialstyrelsen.se 

Minnesanteckningar från mötet publiceras på https://www.socialstyrel-
sen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/, skrolla en bit ner 
på sidan.  

Välkomna! 

https://www.youtube.com/watch?v=8VDf4slOAqo&list=PLyEMmgWz-ul1yA9983QD8mgoTjtO9zVrf&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8VDf4slOAqo&list=PLyEMmgWz-ul1yA9983QD8mgoTjtO9zVrf&index=4
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/lar-dig-mer-om-snomed-ct/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/lar-dig-mer-om-snomed-ct/
https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/
mailto:ehalsa@socialstyrelsen.se
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/
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Snomed CT Forum – 4 mars 2022 
Frågor/diskussionspunkter 

1. Hur fungerar skattningsskalor/bedömningsinstrument i 
Snomed CT? 
Snomed CT-NAG3:en arbetar med ett dokument kring begrepp hur bedömnings-
instrument och deras innehåll kan dokumenteras med Snomed CT och hur be-
grepp rörande bedömningsinstrument modelleras. Dokumentet beräknas klart för 
spridning inom kort.  

I vissa fall kan det krävas inhämtande av rättigheter för att få modellera nya 
begrepp i Snomed CT, men om begreppen väl finns i Snomed CT är det fritt att 
använda sig av dem. Detta förutsatt att övriga villkor är uppfyllda (som att skatt-
ningsskalan/bedömningsinstrumentet bara tillgängliggörs i länder som är med-
lemmar i SNOMED International, att giltigt tillstånd eller giltig licens finns för 
att använda bedömningsinstrumentet elektroniskt i vårdens system, osv.). 

2. Hur engageras mindre it-leverantörer inklusive 
innovationsbolag i arbetet med Snomed CT och e-hälsa? 
Samarbetsformer och kontaktytor mellan kliniker/verksamhet och tekniker/leve-
rantörer av alla storlekar efterlyses. 

Informationsspridningen inom e-hälso-Sverige anses inte ha fungerat så bra på 
sistone, delvis p.g.a. covidpandemin som satt stopp för konferenser och liknande 
kontaktytor. Det lyftes ett behov av information från de nationella arbetsgrup-
perna (NAG:arna) inom systemet för kunskapsstyrning, att de bör dela med sig 
av information till leverantörer i högre grad. Många leverantörer har låg kunskap 
om systemet för kunskapsstyrning. Behov som leverantörssidan framför:  

4.  Bra informationsspridning – så att leverantörerna kan vara förberedda på 
kommande krav 

5.  Mer eller mindre formaliserat remissförfarande, att leverantörer i viss mån 
kan få vara med och bidra med kunskap och åsikter kring kommande krav 

6.  Att det ska finnas goda möjligheter att få frågor besvarade och förtydligande 
av t.ex. specifikationer.  

För att möta upp detta behöver vi arbeta tillsammans för att få till bra former för 
kontakter. 

Socialstyrelsen som statlig myndighet måste förhålla sig neutral, och är där-
med begränsad i vilken sorts kontakt vi kan ha med enskilda leverantörer, men 
Socialstyrelsen/Nationellt releasecenter (NRC) borde bli bättre på att erbjuda ett 
generiskt stöd riktat mot leverantörer. Snomed-NAG:en skulle kunna vara en 
väg in till kunskapsstyrningen för leverantörerna. Kunskapsstyrningen behöver å 

                                                      
3 NAG = Nationell arbetsgrupp inom regionernas system för kunskapsstyrning. NAG Snomed CT är en NAG inom 
Nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformation. https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/pro-
gramomradenochsamverkansgrupper/nationellasamverkansgrupper/nsgstruktureradvardinformation/sno-
medct.56158.html 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellasamverkansgrupper/nsgstruktureradvardinformation/snomedct.56158.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellasamverkansgrupper/nsgstruktureradvardinformation/snomedct.56158.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellasamverkansgrupper/nsgstruktureradvardinformation/snomedct.56158.html
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sin sida ha en naturlig ingång till leverantörerna (alla är inte medlemmar i Swe-
dish Medtech). Någon form av forum för it-leverantörer skulle behövas. Leve-
rantörerna får i ”hemläxa” att kolla runt bland sina kontakter och undersöka för-
utsättningar för att komma med förslag på lämpliga samverkansformer. 

Förslag framfördes att i något lämpligt forum ha ett gemensamt excelblad där 
leverantörer kan lyfta frågor och svar och knyta kontakter för att bidra med och 
utbyta kompetens m.m. På Vitalis kan info spridas om vad som är på gång inom 
strukturerad vårddokumentation.  

Regeringen och SKR har nyligen träffat en överenskommelse, som en del av 
God och nära vård, där 100 miljoner kronor har fördelats till SKR, bl.a. till att 
införa Snomed CT i regionernas vårdinformationssystem. Under 2022 finns möj-
lighet att diskutera hur kedjan verksamhet–systemutveckling hänger ihop, och 
hur leverantörerna som implementerar involveras.  

Snomed CT-NAG:en kommer gå igenom sin uppdragsbeskrivning under vå-
ren 2022 och kommer då titta närmare på leverantörsbiten, hitta kanaler osv, 
gärna tillsammans med Socialstyrelsen/NRC. 

Nästa Snomed CT-forum 
Fredagen den 1 april 2022. Se Socialstyrelsens kalendarium för länk 
https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/ 

Ingen föranmälan behövs, men skicka gärna in frågor i förväg så har vi bäst 
förutsättningar att svara. Frågorna skickas till ehalsa@socialstyrelsen.se 

 

Minnesanteckningar från mötet publiceras på https://www.socialstyrel-
sen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/, skrolla en bit ner 
på sidan.  

Välkomna! 

https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/
mailto:ehalsa@socialstyrelsen.se
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/snomed-ct/
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Snomed CT Forum – 4 februari 2022 
Frågor 

1. Hur ser vårdgivarna och systemleverantörer på att 
implementera ICNP? 
ICNP (International Classification for Nursing Practice) finns tillgänglig via 
Snomed CT sedan 2021. Skåne och Uppsala har sedan tidigare implementerat 
ICNP. Socialstyrelsen får en del frågor om vilka aktiviteter som pågår kring in-
förandet, men vi vet tyvärr inte om aktiviteter pågår kring den ”nya” 
ICNP + Snomed CT-varianten. Cambios representant berättade att Cosmic-kun-
derna har möjlighet att införa ICNP men har inte information om någon har gjort 
det.  

2. Finns det intresse för Live Forummöte under Vitalis? 
Intresset finns. En av deltagarna föreslog att det skulle vara mingel istället för 
traditionellt frågor och svar-format. 

Information och kommentarer 

Socialstyrelsens nya webbplats 
Socialstyrelsen kommer att byta webbplats och mötesanteckningarna från Fo-
rummöten kommer att läggas på Snomed CT:s webbplats istället för Socialsty-
relsens kalendarium. 

Snomed CT fyllde 20 år 
En presentation över Snomed CT:s historia visades då Snomed CT fyllde 20 år 
31 januari 2022. 

Tätare releaser 
SNOMED International kommer att börja releasa den internationella utgåvan 
månadsvis. Den svenska utgåvan kommer inte att påverkas av dessa tätare relea-
ser än så länge. Nästa svenska release kommer i maj som vanligt. Socialstyrelsen 
har inte fattat något beslut om när vi kommer att gå över till den tätare release-
takten och hur tätt releaser kommer att ske. Socialstyrelsen kommer att kommu-
nicera detta med användarna. Sverige bestämmer själva hur vi vill göra. På mötet 
framförde några deltagare att de skulle uppskatta om den svenska utgåvan kom 
ut lite oftare. 

Tips 
SNOMED International har slutat att ge ut Delta-filer då de övergått till månat-
liga releaser. Det finns dock en Delta-fil-generator på https://git-
hub.com/IHTSDO/delta-generator-tool där du vid behov kan skapa Delta-filer. 

https://github.com/IHTSDO/delta-generator-tool
https://github.com/IHTSDO/delta-generator-tool
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Nästa Snomed CT-forum 
Fredagen den 3 mars 2022. Se Socialstyrelsens kalendarium för länk 
https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet 

 

 

Ingen föranmälan behövs, men skicka gärna in frågor i förväg så har vi bäst 
förutsättningar att svara. Frågorna skickas till ehalsa@socialstyrelsen.se

Välkomna! 

https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/oppet-forum-om-snomed-ct-for-professionella-anvandare-december/
mailto:ehalsa@socialstyrelsen.se
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