
 

 

Udkast til SNOMED CT-koder der repræsenterer det sygeplejefaglige problemområder 

Se forklaring på farver, skrifttyper og lign. nederst i dokumentet. 

Område: Funktionsniveau     

 SCT overbegreber SCTID Underbegreber SCTID underbe-
greb 

ICF-ID under-
begreb 

CF fund vedr. almindelig daglig livsførelse 118233009   d230 

OE evne til almindelig daglig livsførelse 284545001    

CF   selvhjulpen 716398003  

CF   afhængig af hjælp til at gå 427512004  

CF fund vedr. evne til at tage vare på sig selv** 365178001    

CF   besvær med at spise selv 289004002  

CF fund vedr. evne til at udføre påklædningsaktivitet 365222007   d540 

CF   besvær med at klæde sig af og på 284972002  

CF   afhængig af hjælp til påklædning 129065005  

CF fund vedr. evne til at udføre almindelige fysiske aktivi-
teter 

365136007   d430 

CF fund vedr. evne til at klare huslige aktiviteter** 365242003    

CF fund vedr. evne til at udføre aktiviteter i relation til 
mad og drikke 

365243008   d630 

CF fund vedr. evne til at udføre husholdningsaktiviteter 365304007   d640 

CF fund vedr. evne til at udføre sociokulturelle aktivite-
ter** 

365341008    

OE evne til at udføre sociokulturelle aktiviteter 300599000    

CF fund vedr. evne til at anvende transport 365346003   d470 

CF fund vedr. evne til at foretage indkøbsaktiviteter 365365006   d620 

CF fund vedr. evne til at udføre aktiviteter ifm. personlig 
hygiejne 

365179009    

CF   besvær med at udføre aktiviteter ifm. personlig 
hygiejne 

284784008  

CF   afhængig af hjælp til personlig hygiejne 722178004  

CF fund vedr. evne til at udføre aktiviteter ifm. soignering 704433000   d520 

CF fund vedr. evne til at udføre aktiviteter ifm. vask og 
tørring 

365180007   d510 

CF fund vedr. evne til at klare toiletbesøg 365207002   d530 



CF   besvær med at klare toiletbesøg 284905001  

CF   afhængig af hjælp ifm. toiletbesøg 129045003  

CF fund vedr. evne til at udføre finmotoriske funktioner  364944003    

OE evne til at udføre finmotorisk funktion 284179005    

CF fund vedr. evne til at udføre grovmotoriske funktio-
ner 

364832000    

OE evne til at udføre grovmotorisk funktion  282572008    

CF fund vedr. evne til at bevæge sig** 364833005   d455 

CF   afhængig af hjælp til at rejse sig 722181009  

CF   afhængig af hjælp til at sætte sig 785765007  

CF   afhængig af hjælp til at stå  722180005  

CF   afhængig af hjælp til at sidde  722179007  

CF   afhængig af hjælp til at forflytte sig 714916007  

CF   besvær med at skifte stilling 303387009  

CF   besvær med rejse sig op 249903005  

CF   besvær med at stå 249902000  

CF   besvær med at sidde 282969008  

CF   besvær med at gå 719232003  

CF fund vedr. evne til at forflytte sig 714882001   d420 

CF fund vedr. evne til at gå 366727007   d450 

CF fund vedr. evne til at bevæge sig omkring 365092005   d460 

CF fund vedr. evne til at skifte stilling 364913007   d410 

OE evne til at bevæge sig omkring 301438001    

CF   bevæger sig omkring 302044006  

CF   fuldt mobil 160680006  

CF   immobil  102491009  

CF fund vedr. spisning/fødeindtagelse/væskeindtagelse 116336009    

CF fund vedr. spiseevne 364786002   d550 

CF   afhængig af hjælp til at spise 165222009  

CF fund vedr. drikkeevne 364778002   d560 

CF   besvær med at drikke 288857007  

CF   afhængig af hjælp til at drikke 722177009  

      

 

Område: Bevægeapparat     

CF fund vedr. muskeltonus  366725004    



OE muskeltonus 6918002    

CF   objektivt:  muskeltonus hypertonisk 163643004  

CF   objektivt: muskeltonus hypotonisk 163647003  

CF   objektivt: muskeltonus normal 163642009  

CF fund ved anamnese og observation 250171008    

CF   sitrende nyfødt 51402000  

CF   tremor 26079004  

CF fund vedr. det muskuloskeletale system** 106028002     

CF fund vedr. skeletmuskels styrke 271708004   b730  

CF fund vedr. balance** 298304004    

OE balance  249982003    

CF   normal balance 298312007  

CF   svækket balance 387603000  

CF   dårlig balance 249985001  

CF fund vedr. fald** 298343000    

OE observerbart træk vedr. fald 363801007    

CF   fund vedr. hyppighed af fald 298346008  

CF fund vedr. funktion** 118228005    

CF   dysfagi 40739000  

CF fund vedr. bevægelse 298325004    

OE træk vedr. bevægelse 363847004    

CF   lammelse 44695005  

CF fund vedr. grovmotorik 364729007    

OE krops og ekstremiteters grovmotorik 249893002    

CF   objektivt: ufrivillige bevægelser 163662001  

 

Område: Ernæring      

CF fund vedr. ernæring  300893006     

OE træk vedr. ernæring 364393001    

CF fund vedr. spisning/fødeindtagelse/væskeindtagelse 116336009    

OE træk vedr. spisning/fødeindtagelse/væskeindtagelse 364645004    

OE træk vedr. spisemønster 364647007    

CF fund vedr. appetit 289161009    

OE appetit på mad 33911006    

CF    normal appetit 161825005  

CF   ingen appetit 79890006  



CF   nedsat appetit 64379006  

CF   øget appetit 72405004  

CF fund vedr. tørst 289159000    

OE tørst 59299002    

CF   normal tørst 289160005  

CF   ingen tørst 37561006  

CF   nedsat tørst 249478008  

CF   øget tørst 249477003  

CF fund vedr. fordøjelsessystemet 386617003    

OE status for kvalme og opkastning 405166007    

SIT ingen kvalme 162056003    

CF   kvalme 422587007  

CF   gylper  249493007  

CF   kaster mad op 225586007  

CF fund vedr. endokrine, ernæringsmæssige og metabo-
liske forhold 

297269007 
 

   

CF fund vedr. indtag af næringsstoffer 366358006    

CF fund vedr. kostindtag 284648005   b510 

CF fund vedr. væskeindtag 289164001    

CF fund vedr. vægt 107647005    

CF   overvægtig 238131007  

CF   undervægtig 248342006  

CF   fund vedr. vægtændring 365921005  

CF fund vedr. vurdering af prøve fra opkast 442620006    

OE træk vedr. opkast 364693005    

OE opkastets udseende  167826004    

CF   opkast indeholder frisk blod 300362001  

CF   opkast indeholder fæces 300366003  

CF   opkast indeholder føde 300365004  

CF   opkast indeholder gammelt blod  300364000  

CF   opkast indeholder galde 271352005  

CF fund vedr. ventrikelaspirat 225585006    

OE træk vedr. ventrikelaspirat 764566006    

CF fund vedr. glucoseniveau 365811003    

CF   lavt glucoseniveau 51798006   

CF   forhøjet glucoseniveau 68256003  

  



Område: Hud og slimhinder     

CF fund vedr. huden 106076001    

CF   intakt hud 444884003  

CF   cicatrice 70582006  

CF   koldsved 83547004  

OE træk vedr. huden 364528001    

OE hudens udseende 364529009    

CF   eksem 43116000  

CF   udslæt  271807003  

CF   hormonknopper 49706007  

CF   objektivt: pustler 164354007  

CF   hævelse i huden 300886007  

CF   tør hud 16386004  

CF   objektivt: rød hud 164424003  

CF   hæmatom i huden  279420009  

CF   petekkier  271813007  

CF blødning 131148009    

CF objektivt: farve 162736006    

CF   objektivt: ikterisk farve 162740002  

CF ulcus 429040005    

CF tryksår 399912005    

CF   tryksår stadium 1 421076008  

CF   tryksår stadium 2 420324007  

CF   tryksår stadium 3 421927004  

CF   tryksår stadium 4 420597008  

CF   diabetisk hudsår 422183001  

CF   stasebetinget ulcus 371032004  

CF   blandet arteriovenøst bensår 238792006  

CF   ulcus forårsaget af malign neoplasme [ulcus : 
forårsaget af = malign neoplastisk sygdom] 

429040005 
: 
42752001 
= 
363346000 

 

CF   iskæmisk ulcus 13954005  

CF fund vedr. sår 225552003    

CF fund vedr. operationssår 419635000    

CF sår 416462003    



OE træk vedr. sår 364554009    

OE sårhelingsstatus 406214003    

OE sårbunds udseende 11910001241
07 

   

OE træk vedr. sårkant 763286004    

OE træk vedr. sekretion fra sår 763285000    

OE sårs farve 364556006    

OE sårdybde 425094009    

OE sårbredde 401239006    

OE sårlængde 401238003    

OE træk vedr. mundhulen 364111005    

OE træk vedr. hår 364547003    

OE træk vedr. negl 364540001    

OE træk vedr. øje 414174009    

OE træk vedr. næsen 364030007    

OE træk vedr. øre 363991003    

OE træk vedr. tand 364112003    

OE træk vedr. ortodontisk apparatur 364139006    

CF fund vedr. det sensoriske nervesystem 106147001    

OE struktur af sensoriske nervesystem 272646001    

CF   kløe 418290006    

CF fund vedr. slimhinde 128145008    

OE træk vedr. slimhinde 364550000    

CF   slimhindetørhed 123640000  

 

Område: Kommunikation     

CF fund vedr. kommunikation 118231006   d360 

CF fund vedr. evne til at udføre funktioner i relation til 
kommunikation 

365032007    

OE evne til at udføre funktioner i relation til kommunika-
tion 

288547000    

OE evne til at kommunikere 288574004    

OE evne til at forstå 395659009    

OE evne til at gøre sig forståelig 288743004    

OE evne til at anvende kropssprog 288586001    

OE talesprog 161139007    



CF fund vedr. mental tilstand 36456004    

CF fund vedr. orientering 311470005   b114 

   orienteret i tid, sted og egne data  426224004  

CF   ikke orienteret tid, sted og egne data 39538002  

CF fund vedr. opmærksomhed 409083006    

CF   uopmærksom  22058002  

CF   vågen 248218005  

CF fund vedr. bevidsthedsniveau 365931003    

OE bevidsthedsniveau 6942003    

CF fund ved anamnese og observation 250171008    

CF   i stand til at reagerer på tiltale  288732007  

   ude af stand til at reagerer på tiltale 288733002  

CF fund vedr. adfærd 844005    

CF   sløvhed og nedsat reaktion 274660003  

 

Område: Psykosociale forhold     

CF fund vedr. mental tilstand, adfærd og/eller psykoso-
cial funktion 

384821006    

OE træk vedr. mental tilstand, adfærd/psykosocial funk-
tion 

363870007    

OE motivation 363882003    

CF fund vedr. mestring 397706001    

OE mestring 364667003    

OE træk vedr. psykosocial funktion 363910003    

CF fund vedr. interpersonelle relationer 225706007    

OE evne til at interagere med andre 225597007    

OE oplysning om husstand, familie og netværk 302160007    

CF fund vedr. adfærd** 844005    

CF   afhængighed 32709003  

CF fund vedr. helbredsrelateret adfærd 365949003   d570 

OE træk vedr. adfærd 363896009    

OE helbredsrelateret adfærd 228272008    

OE træk vedr. sociale og personlige forhold 160476009    

CF fund vedr. mental tilstand** 36456004    

CF fund vedr. emotionel tilstand 106126000   b152 

CF fund vedr. handlekraft 365441007   b130 



CF skadelig brug af substans 66214007    

OE niveau for sværhedsgrad af stofabstinenser 440423007    

CF fund vedr. egnethed til arbejde 365524007   d850 

OE egnethed til arbejde 302119000    

CF fund vedr. værdier og livsanskuelse 118196009    

CF lægemiddelrelateret sygdom 87858002    

CF rusmiddelabstinens 363101005    

   alkoholabstinenser 191480000  

 

Område: Respiration     

CF fund vedr. respirationssystemet 106048009    

CF   forlænget eksspiration 248586000  

CF fund vedr. hoste 49727002    

OE træk vedr. hoste 364054002    

CF   nedsat hostekraft 52673003  

CF   sufficient hostekraft 301236000  

CF   ingen hostekraft 769211009  

CF   manglende hosterefleks 123819004  

CF   tør hoste 11833005  

CF fund vedr. respirationsarbejde 301820005    

OE respirationsarbejde 248565000    

CF   accessoriske respiratoriske muskler anvendt 271620003  

CF   indtrækning af sternum 248569006  

CF   interkostal recession 6442005  

CF   subkostal recession 8453006  

CF   suprasternal recession 276859008  

CF fund vedr. vejrtrækning** 301282008    

OE træk vedr. respiration 364062005    

CF   besvær med at trække vejret 230145002  

CF   dyspnø 267036007  

CF   dyspnø ved anstrengelse 60845006  

CF   ude af stand til at fuldføre en sætning i et ån-
dedrag 

407588003   

CF   hviledyspnø 161941007  

CF   apnø 1023001  

CF   takypnø 271823003  



CF   diafragmatisk vejrtrækning 57591009  

CF fund vedr. respirationslyde 106051002    

OE respirationslyde 52653008    

CF   hvæsende respiration 248576001  

CF   stridor 70407001  

CF   respiratoriske knitrelyde 48409008  

CF   respiratorisk knirken 248624007  

CF   fløjtende respiration 248579008  

CF   rallende vejrtrækning 248577005  

CF   pibende åndedræt 272040008  

CF fund vedr. respirationsmønster 366143008    

OE respirationsmønster 278907009    

CF   lufthunger 399322006  

CF   hyperventilation  68978004  

CF   paradoks respiration 12025005  

CF fund vedr. respirationsdybde 366145001    

OE respirationsdybde 271626009    

CF   overfladisk vejrtrækning 386616007  

CF   dyb respiration 289123006  

CF   ujævn respirationsdybde 248588004  

CF   normal respirationsdybde 301284009  

CF fund vedr. ekspektorat 248595008    

OE træk vedr. ekspektorat 364695003    

CF fund vedr. ekspektorats volumen     

OE ekspektorats volumen 248598005    

CF   sparsomt ekspektorat 248601000  

CF   moderat ekspektoratmængde 248600004  

CF   rigeligt ekspektorat 248599002  

CF fund vedr. ekspektorats udseende 365443005    

OE ekspektorats udseende 277901007    

CF   klart ekspektorat 248604008  

CF   purulent ekspektorat 42192008  

CF   objektivt: blod I ekspektorat 274399004  

CF fund vedr. ekspektorats konsistens 365444004    

OE ekspektorats konsistens 248603002    

CF   løst ekspektorat 758674005  

CF   sejt ekspektorat 277903005  



CF   skummende ekspektorat 68423001  

CF fund vedr. næsen 118237005    

CF   spil af alae nasi 21558008  

 

Område: Cirkulation     

CF fund vedr. kardiovaskulære system 106063007    

CF sygdom i kardiovaskulære system 49601007    

OE træk vedr. kardiovaskulære forhold 364066008    

CF fund vedr. temperatur 301343009    

   normal puls 12146004  

   perifer puls påvist 301151001  

   puls ikke påvist 54518005  

   puls uregelmæssig 61086009  

   takykardi  3424008  

   bradykardi 48867003  

   normal kapillærrespons 45332005  

   nedsat kapillærrespons 27157002  

CF   kulderystelser 43724002  

CF fund vedr. huden 106076001    

OE træk vedr. huden 364528001    

CF fund vedr. hudtemperatur 297976006    

OE hudens temperatur 364537001    

CF   objektivt: kold og klam 162691005  

CF   varm hud 102599008  

CF   kølig hud 427733005  

CF   normal hudtemperatur 297977002  

CF   objektivt: bleg farve 162738007  

CF   objektivt: blussende farve 162739004  

CF   hudmarmorering 314176007  

CF   cyanose af hud 119419001  

CF   sveder 415690000  

   normal hudtrugor 297956000  

   nedsat hudturgor 425244000  

CF fund vedr. kropsfarve 365954007    

OE hudfarve 225548003    

CF fund vedr. væskeindtag 289164001    



OE hydreringsstatus 405006006    

CF ødem 267038008    

OE ødem 423666004    

CF fund vedr. systemisk arterietryk 301140001     

OE blodtryk 75367002    

CF   stabilt blodtryk 271651005  

CF   labilt blodtryk 251080003  

 

Område: Seksualitet > Køn og kropsopfattelse     

CF fund vedr. seksualitet og seksuel aktivitet 118199002    

OE pubertetsudvikling 404962000    

OE fertilitet, funktion 397594008    

CF fund vedr. menstruation 276319003    

OE træk vedr. menstruation 364304004    

OE træk vedr. graviditet, fødsel og barsel 364319003    

OE seksualfunktion 76859005    

OE kropsopfattelse 405045001    

 

Område: Smerter og sanseindtryk     

CF fund vedr. det sensoriske nervesystem 106147001    

OE træk vedr. sanser 363832008    

CF fund vedr. smagssans 76489005    

CF fund vedr. hudens sansefornemmelse 297971001    

CF fund vedr. lugtesans 106151004    

OE lugtesans 397686008    

OE smagssans 397627001    

OE følesans 106148006    

CF fund vedr. smerter/sansefornemmelse 276435006    

OE træk vedr. smerter/sansefornemmelse 364624006    

CF   smertefri 255350008  

CF   snurrende smerte 786837007  

CF   smerter provokeret af bevægelse 425423002  

CF  symptomlindrende faktorer 162483007    

CF symptomforværrende faktorer 162473008    

CF fund vedr. smerter på anatomisk lokalisation 279001004    



OE træk vedr. smerter på anatomisk lokalisation 364626008    

CF smerte specificeret i hht. art 410720000    

CF   murrende smerte 83644001  

CF   strammende smerte 162505000  

CF   koliksmerter 73063007  

CF   dunkende smerte 29695002  

CF   brændende smerte 36349006  

CF   skærende smerte 162503007  

CF   stødende smerte 55145008  

CF   snærende smerte 279093005  

CF   isnende smerte 723300005  

CF   elektrisk stød-smerte 723316007  

CF   knusende smerte  279098001  

CF fund vedr. smertemønster** 301369003    

OE smertemønster 364631005    

CF   hvilesmerter 52598005  

CF   intermitterende smerter 314642004  

CF   akutte smerter 274663001  

CF   kroniske smerter 82423001  

CF fund vedr. smertes art 162502002    

OE smertes art 364632003    

CF   borende smerte 717253001  

CF   prikkende smerte 162506004  

CF fund vedr. hørelse 118230007    

OE høresans 47078008    

CF fund vedr. synet 301978000    

OE synssans 281004000    

CF fund ved anamnese og observation 250171008    

CF   svimmelhed 404640003  

 

Område: Søvn og hvile     

CF fund vedr. søvn 106168000    

OE træk relateret til søvn 363817001    

OE søvnkvalitet 248254009    

OE varighed af søvn 248263006    

OE drømme 7175000    



CF   søvnbesvær  301345002  

CF   utilstrækkelig hvile/søvn i forhold til alder 425202006  

CF   sover om dagen 713567005  

CF   vågner om natten 713822005  

CF søvnforstyrrelse 39898005    

CF   vågner tidligt om morgenen 401236004  

CF   forstyrrelse af søvnrytme 271794005  

CF   sovet xxx*  

CF klager over drømme 416196001    

CF   klager over livagtige drømme 416593000  

CF   klager over mareridt 162207007  

CF   klager over mærkelige drømme 417616008  

CF   klager over søde/behagelige drømme 417142009  

CF   klager over ubehagelige drømme 416067004  

CF fund vedr. energi og udholdenhed  359752005    

OE energi og udholdenhed 359755007    

CF   udmattet 60119000  

CF   manglende energi 248274002  

CF   træt i perioder 713568000  

CF   træt altid 267032009  

CF fund vedr. mental tilstand 36456004    

CF fund vedr. mental tilstand, adfærd og/eller psykoso-
cial funktion 

384821006    

CF   øget behov for hvile 722013004  

CF   manglende interesse 713566001  

CF   føler sig irritabel 55929007  

CF   objektivt: irritabel 162725004  

 
 

Område: Viden og udvikling     

CF fund vedr. kognitiv funktion 373930000   b164 

OE kognitive funktioner 311465003    

OE opfattelse af helbredsstilstand 405098003    

OE vidensniveau 371733000    

OE træk vedr. hukommelse 363887009    

CF fund vedr. hukommelse 106136008   b144 

CF   hukommelsessvækkelse 386807006  
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Område: Udskillelse af affaldsstoffer     

CF fund ved anamnese og observation 250171008    

CF udskillelsesmønster 106019003    

CF afføringsinkontinens 72042002    

CF urininkontinens 165232002    

CF fund vedr. afføring 249612005    

OE træk vedr. afføring 364689004    

OE mængde af fæces 167621006    

OE afføringens udseende 364690008    

CF   afføring normal 162089003  

   obstipation 14760008  

   diaré 62315008  

CF   blod i afføring 405729008  

CF   slim i afføring 271864008  

CF   fedtrig afføring 66187002  

CF fund vedr. afførings farve 225592001    

OE afføringens farve 167604002    

CF   normal afføringsfarve 167605001  

CF   grøn afføringsfarve 167609007  

CF   sort afføring 267055007  

CF   gul afføring 167607009  

CF   akolisk afføring 70396004  

CF   mekonium afføringsfarve  167608004  

OE personlighed 71565002    

OE træk vedr. kognitiv funktion 363883008    

CF   utilstrækkelig viden om sygdomsproces 129864005  

CF   utilstrækkelig viden om behandlingsregime 129868008  

CF   fund vedr. problemløsning 365926000 d175 

CF   fund vedr. indlæring 106138009 d155 

CF fund vedr. mental tilstand, adfærd og/eller psykoso-
cial funktion 

384821006    

CF fund vedr. mental tilstand 36456004    

      

CF   nedsat koncentration 247761005  

CF   moden personlighed 224951007  
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OE afføringens lugt 167599008    

OE afføringens størrelse 249617004    

CF fund vedr. mave-tarm-kanalen 386618008    

CF fund vedr. afføringstrang 300385000    

CF   afføringstrang 249512003  

CF   manglende afføringstrang 249513008  

CF funktionelt fund vedr. mave-tarm-kanalen** 300358007    

CF fund vedr. flatus 300369005    

CF   udledning af flatus 249504006  

CF   manglende flatus 249509001  

CF fund vedr. tarmfunktion 366256008    

OE tarmfunktion 39211005    

CF   defækerer ikke 300377009  

CF fund vedr. defækationshyppighed 300380005    

OE afføringshyppighed 162098000    

OE tidspunkt for seneste defækation 428967007    

CF fund vedr. urin 301830001    

OE træk vedr. urin 364687002    

OE urinens lugt 364688007    

CF   anuri 2472002  

CF   hæmaturi med koagler 197942003  

CF fund vedr. urins udseende 365430005    

OE urins udseende 267065001    

CF   urin ser klar ud 167236000  

CF   uklar urin 167238004  

CF   blod i urin 34436003  

OE urins farve 430327009    

CF   mørkegul urin 720001001  

CF   porterfarvet urin 720002008  

CF   rødlig urin 720003003  

CF   normal urinfarve 46800005  

CF fund vedr. urinmikroskopi: krystaller 365688004    

CF   krystaller i urin 46784006  

CF fund vedr. urinvej 106098005    

CF   proteinuri 29738008  

OE volumen af ladt urin 251975009    

CF fund vedr. vandladning** 252041008    



CF   normal vandladning 102834005  

CF   vandladningsbesvær 102835006  

OE træk vedr. miktion 364196001    

OE træk vedr. vandladningstrang 364199008    

CF   vandladningstrang 249275009  

CF   mangel på vandladningstrang 249276005  

CF fund vedr. vandladningsmønster 300470007    

OE vandladningsmønster 364197005    

OE vandladningshyppighed 364198000    

CF fund vedr. væskeudskillelse 366367006    

CF   væskeudskillelse fra dræn    

 
Sort = Fund-termer, Klinisk fund/Clinical finding  i SNOMED CT. Det vi finder eller ser hos patienten. Det kan være begreber, der er så specialiserede, at de kan bruges som struktureret 
feltnavn, dvs. der kan sættes  ud for. Andre gangen er det et begreb, der er et knudepunkt hvorunder nye begreber skal findes, men der er muligvis endnu ikke udpeget præcis 
hvilke. 
Kursiv sort = Observerbart træk/Observable entity i SNOMED CT. Det vi vil observere ved patienten. De kan fx benyttes som overskrifter eller feltnavne på en grænseflade.  
Fed sort = Et overbegreb, der afspejler et emne på et niveau, så det kan rumme mest muligt af det, der er specialisereret efterfølgende. 
Grå = er et underbegreb til nærmeste kliniske fund-begreb ovenfor.  
* = SNOMED International har vurderet, at begrebets anvendelse er begrænset til sygeplejedomænet. Derfor er der givet afslag på at oprette det i den internationale terminologi, men 
begrebet kan evt. oprettes i den danske ekstension i hierarkiet Situation. 
**= Underbegreb i forhold til nærmeste overbegreb med fed sort skrift, men samtidig overbegreb til efterfølgende med grå skrift. 


