Fælles Sprog III

Referencebegreber og
navigationshierarki
Version 1.6
Referencebegreberne udtrykker en række underoverskrifter som funktionsevnetilstande og helbredstilstande har
mulighed for at dele. Referencebegreberne er samlebegreber for hhv. funktionsevne- og helbredstilstande, der kan
hjælpe med, at der ikke overses relevant dokumentation fra andre faggrupper – fx når hjemmeplejen dokumenterer
noget under følelsesfunktioner, så vil det være relevant at vide sygeplejen har dokumenteret noget under
emotionelle problemer. Eller når sygeplejen udreder borgeren vedrørende viden og udvikling, så er det relevant at
vide om hjemmeplejen allerede har dokumenteret en funktionsevnenedsættelse vedrørende det at ”tilegne sig
færdigheder”.
På første side kommer et overblik over referencebegreber som de fordeler sig på funktionsevne- og
helbredstilstande. Det er tilstræbt at alle funktionsevnetilstande-referencebegreber skal forekomme som
helbredstilstande-referencebegreber også. I forhold til helbredstilstande er alle referencebegreber med farven sort
(dette gælder for 6 ud af 12 områder nemlig ’Hud og slimhinder’, ’Respiration og Cirkulation’, ’Seksualitet’, ’Smerter
og sanser’, ’ Søvn og hvile’, og endelig ’Udskillelse af affaldsstoffer’), udtryk for helbredstilstande der ikke
umiddelbart er overlappende med funktionsevnetilstande. Dette er ikke udtryk for at oplysningerne er irrelevante for
hjemmeplejen, men mere at informationerne er egentlig sundhedsfaglige, og ikke socialfaglige, og derfor er der
ingen umiddelbar risiko for dobbeltdokumentation.

Forklaringer til læsning af tilhørende grafik:
FSIII Helbredstilstande
FSIII Funktionsevnetilstande
Både FSIII Helbredstilstande og FSIII Funktionsevnetilstande
Referencebegreber der ikke er FSIII Helbredstilstande eller FSIII
Funktionsevnetilstande, men derimod overbegreber til disse.
Fed streg
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Referencebegreber

Gruppering efter helbredstilstande
Struktureret efter de 12 FSIII Helbredsområder (sygeplejefaglige problemområder).

Område: Funktionsniveau
Referencebegreb: 118233009 | fund vedr. almindelig daglig livsførelse |
Problemer med daglige aktiviteter

d230 Udføre daglige rutiner
d540 Af- og påklædning

Referencebegreb: 365242003 | Fund vedr. evne til at klare huslige aktiviteter |
d630 Lave mad
d640 Lave husligt arbejde
Referencebegreb: 365136007 | Fund vedr. evne til at udføre almindelige fysiske aktiviteter |*
d430 Løfte og bære
Referencebegreb: 365179009 | fund vedr. evne til at udføre aktiviteter ifm. personlig hygiejne |
Problemer med personlig pleje
d510 Vaske sig
d530 Gå på toilet
d520 Kropspleje
Referencebegreb: 365365006|fund vedr. evne til at foretage indkøbsaktiviteter|
d620 Skaffe sig varer og tjenesteydelser
Referencebegreb: 116336009 | fund vedr. spisning/fødeindtagelse/væskeindtagelse |
d550 Spise
d560 Drikke
*Læg mærke til at referencebegrebet og tilstanden er placeret både under funktionsniveau og bevægeapparatet.

Område: Bevægeapparatet
Referencebegreb: 364832000 | Fund vedr. evne til at udføre grovmotoriske funktioner |
Problemer med mobilitet og bevægelse
d450 Gå
d455 Bevæge sig omkring
d460 Færden i forskellige omgivelser
d410 Ændre kropsstilling
d420 Forflytte sig
Referencebegreb: 271708004 | Fund vedr. skeletmuskels styrke |
b730 Muskelstyrke
Referencebegreb: 365346003 | fund vedr. evne til at anvende transport |
d470 Bruge transportmidler
Referencebegreb: 365136007 | Fund vedr. evne til at udføre almindelige fysiske aktiviteter |*
d430 Løfte og bære
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Referencebegreb: 365386006 | fund vedr. tolerance for fysisk aktivitet |
b455 Udholdenhed
*Læg mærke til at referencebegrebet og tilstanden er placeret både under funktionsniveau og bevægeapparatet.

Område: Ernæring
Referencebegreb: 107647005 | fund vedr. vægt |
Problemer med overvægt
Problemer med undervægt
Uhensigtsmæssig vægtændring
284648005 | Fund vedr. kostindtag |
b510 Fødeindtagelse
Problemer med fødeindtag
Problemer med væskeindtag

Område: Hud og slimhinder
Referencebegreb: 429040005 | ulcus |
Problemer med blandingssår
Problemer med cancersår
Problemer med arterielt sår (iskæmisk ulcus)
Problemer med tryksår
Problemer med diabetisk sår
Problemer med venøst sår
Referencebegreb: 225552003 | fund vedr. sår |
Problemer med kirurgisk sår
Problemer med traumesår
Referencebegreb: 106076001 | fund vedr. huden |
Andre problemer med hud og slimhinder

Område: Kommunikation
Referencebegreb: 118231006 |fund vedr. kommunikation|
Problemer med kommunikation
d360 Anvende kommunikationsudstyr og -teknikker

Område: Psykosociale forhold
Reference begreb: 225706007 | fund vedr. interpersonelle relationer |
Problemer med socialt samvær
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Reference begreb: 36456004 | fund vedr. mental tilstand |
Mentale problemer
Emotionelle problemer

b152 Følelsesfunktioner
b114 Orienteringsevne*
b130 Energi og handlekraft

Referencebegreb: 26416006 | skadelig brug af stof |
Problemer med misbrug
Referencebegreb: 365949003 | fund vedr. helbredsrelateret adfærd |
d570 Varetage egen sundhed
Referencebegreb: 365524007 |fund vedr. egnethed til arbejde|
d850 Have lønnet beskæftigelse
*Ligger under kommunikation I fælles sygepleje arbejde. Ikke rettet her, fordi det her primært retter sig mod
hjemmeplejen

Område: Cirkulation og respiration
Referencebegreb: 106048009 | fund vedr. respirationssystemet |
Respirationsproblemer
Referencebegreb: 106063007 |fund vedr. kardiovaskulære system|
Cirkulationsproblemer

Område: Seksualitet*
Referencebegreb: 118199002 | fund vedr. seksualitet og seksuel aktivitet |
Problemer med seksualitet
* Kan på et tidspunkt ændres til køn og kropsopfattelse, hvis dette vedtages i sundhedsstyrelsens anbefaling

Område: Smerter og sanseindtryk
Referencebegreb: 106147001 | fund vedr. det sensoriske nervesystem |*
Problemer med smagssans
Problemer med følesans
Problemer med lugtesans
Referencebegreb: 301369003 | fund vedr. smertemønster |
Periodevise smerter
Akutte smerter
Kroniske smerter
Referencebegreb: 301978000 | fund vedr. synet |**
Problemer med synssans
Referencebegreb: 118230007 | fund vedr. hørelse |**
Problemer med hørelse
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**Bør lægges ind under sensoriske nervesystem forslags til ændring af SNOMED CT indsendt til National Release
Center (NRC). Hvis denne ændring træder i kraft kan det altså forventes at navigationshierakiet ændrer sig, således
at de to begreber lægges ind under fund vedr. det sensoriske nervesystem

Område: Søvn og hvile
Referencebegreb: 106168000 | Fund vedr. søvn |
Søvnproblemer
Døgnrytmeproblemer

Område: Viden og udvikling
Referencebegreb: 373930000 | fund vedr. kognitiv funktion |
Kognitive problemer
Problemer med hukommelse

b164 Overordnede kognitive funktioner
b144 hukommelse

Problemer med sygdomsindsigt
Problemer med indsigt i behandlingsformål
d175 Problemløsning
d155 Tilegne sig færdigheder

Område: Udskillelse af affaldsstoffer
Referencebegreb: 106019003 | udskillelsesmønster |
Problemer med afføringsinkontinens*
Problemer med urininkontinens
Problemer med vandladning
386618008 | fund vedr. mave-tarm-kanalen |
Problemer med mave og tarm
Problemer med afføringsinkontinens*
*Afføringsinkontinens er underbegreb af både udskillelsesmønster og problemer med mave og tarm. Dette bør man
være særligt opmærksom på ved statistiske udtræk.
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Gruppering efter funktionsevnetilstande
Område: Egenomsorg
Referencebegreb: 365179009 | fund vedr. evne til at udføre aktiviteter ifm. personlig hygiejne |
Problemer med personlig pleje
d510 Vaske sig
d530 Gå på toilet
d520 Kropspleje
Referencebegreb: 365222007 | fund vedr. evne til at udføre påklædningsaktivitet |*
d540 Af- og påklædning
Referencebegreb: 116336009 | fund vedr. spisning/fødeindtagelse/væskeindtagelse |
d550 Spise
d560 Drikke
Reference begreb: 107647005 | fund vedr. vægt |
Problemer med overvægt
Problemer med undervægt
Uhensigtsmæssig vægtændring
284648005 | Fund vedr. kostindtag |
b510 Fødeindtagelse
Problemer med fødeindtag
Problemer med væskeindtag
Referencebegreb: 365949003 | fund vedr. helbredsrelateret adfærd |
d570 Varetage egen sundhed
*Indført ekstra referencebegreb, for at understøtte at Af- og påklædning ligger under egenomsorg på
servicelovsområdet, mens det ift. SNOMED CT ligger under almindelig daglig livsførelse.

Område: Praktiske opgaver
Reference begreb: 118233009 | fund vedr. almindelig daglig livsførelse |
Problemer med daglige aktiviteter

d230 Udføre daglige rutiner
d540 Af- og påklædning***

Referencebegreb: 365242003 | Fund vedr. evne til at klare huslige aktiviteter |
d630 Lave mad
d640 Lave husligt arbejde
Referencebegreb: 365136007 | Fund vedr. evne til at udføre almindelige fysiske aktiviteter |*
d430 Løfte og bære
Referencebegreb: 365365006|fund vedr. evne til at foretage indkøbsaktiviteter|**
d620 Skaffe sig varer og tjenesteydelser
*Læg mærke til at referencebegrebet og tilstanden er placeret både under praktiske opgaver og mobilitet.
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**SNOMED CT’s måde at strukturere på ville foreskrive grupperne ”Skaffe varer og tjenesteydelser” og ” bruge
transportmidler” under 365341008 | fund vedr. evne til at udføre sociokulturelle aktiviteter |. I FSIII er det dog
besluttet at ”Skaffe varer og tjenesteydelser” skal være under praktiske opgaver, mens ”bruge transportmidler” er
under mobilitet. På sigt kunne man overveje en designændring.
***af- og påklædning ligger både under eget referencebegreb, og under ADL, fordi serviceloven gruppere af- og
påklædning sammen med hygiejne, mens SNOMED CT placerer det under daglige aktiviteter.

Område: Mobilitet
Referencebegreb: 271708004 | fund vedr. skeletmuskels styrke |
b730 Muskelstyrke
Reference begreb: 364832000 | Fund vedr. evne til at udføre grovmotoriske funktioner |
Problemer med mobilitet og bevægelse
d450 Gå
d455 Bevæge sig omkring
d460 Færden i forskellige omgivelser
d410 Ændre kropsstilling
d420 Forflytte sig
Referencebegreb: 365136007 | Fund vedr. evne til at udføre almindelige fysiske aktiviteter |
d430 Løfte og bære
Referencebegreb: 365346003 | fund vedr. evne til at anvende transport |
d470 Bruge transportmidler
Referencebegreb: 365386006 | fund vedr. tolerance for fysisk aktivitet |
b455 Udholdenhed

Område: Mentale funktioner*
Reference begreb: 225706007 | fund vedr. interpersonelle relationer |
Problemer med socialt samvær
Reference begreb: 36456004 | fund vedr. mental tilstand |
Mentale problemer
Emotionelle problemer

b152 Følelsesfunktioner
b114 Orienteringsevne
b130 Energi og handlekraft

Referencebegreb: 26416006 | skadelig brug af stof |
Problemer med misbrug
Reference begreb: 373930000 | fund vedr. kognitiv funktion |
Kognitive problemer
Problemer med hukommelse
Problemer med sygdomsindsigt
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b164 Overordnede kognitive funktioner
b144 hukommelse

Problemer med indsigt i behandlingsformål
d175 Problemløsning
d155 Tilegne sig færdigheder
Referencebegreb: 118231006 |fund vedr. kommunikation|
Problemer med kommunikation
d360 Anvende kommunikationsudstyr og –teknikker
* Til dataudtræksformål kunne det overvejes at anvende overbegrebet: 384821006 | fund vedr. psykisk tilstand,
adfærd og/eller psykosocial funktion |. Dette er ikke brugt som referencebegreb i FSIII fordi det for helbredstilstande
er delt imellem ”viden og udvikling” og ”psykosocial funktion”. 384821006 | fund vedr. psykisk tilstand, adfærd
og/eller psykosocial funktion | er overbegreb for 225706007 | fund vedr. interpersonelle relationer |, 36456004 | fund
vedr. mental tilstand |, og 373930000 | fund vedr. kognitiv funktion |

Område: Samfundsliv
Reference begreb: 365524007 |fund vedr. egnethed til arbejde|
d850 Have lønnet beskæftigelse
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