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Innehåll
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• Status för WHO:s arbete och tidplan

• WHO:s arbetssätt

• Ny arkitektur för ICD-11

• Aktuella frågeställningar

• Samarbete WHO-IHTSDO

• Länkar



WHO:s tidplan
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2013: betaversion för granskning av WHO-FIC och Topic 
Advisory Groups

2014: fältprövningar och fortsatt analys, revidering

2015: ”slutversion” för godkännande (ev. användning)

2016-2017:  godkännande av WHO:s Världshälsoförsamling?

•Inget fast datum för generellt införande 
(mortalitetsstatistik)

•Översättningar?

•Nationella extensioner (lineariseringar)?

•Fortsatt underhåll och årlig uppdatering?





Alfa-fasen 2007- sept 2013
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• Innehåll och struktur från ICD-10 med kompletteringar 
från nationella varianter

• Systematisk genomgång av vetenskapliga rön av 
ämnesvisa expertgrupper

• Utveckling av databas med en “foundation component”
som innehåller alla ICD-kategorier och länkar till 
terminologier

• Möjlighet till urval s. k. “lineariseringar” som motsvarar 
den systematiska versionen av ICD för olika syften 
(mortalitet, morbiditet, primärvård mm). 

• Webbverktyg för medverkande arbetsgrupper och 
experter. Ska även användas för översättning, 
fältprövningar och uppdateringsförslag (request 
submission)



Beta-fasen sept 2013-
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• Granskning i WHO-FIC Topic Advisory Groups för 
klassifikationsvyerna (lineariseringar) ur perspektiven  
mortalitet respektive morbiditet

• Innehållsgranskning per kapitel

• Förslag till kompletteringar

• Slutgranskning

Arbete pågår före och under WHO-FIC-mötet v42



ICD-11 – arkitekturen
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”Foundation component”

•Innehåller alla ICD-entiteter (tillstånd, sjukdomar etc)

•Kan finnas flera föräldrar och behöver inte vara 
ömsesidigt uteslutande

Lineariseringar

•Urval / klassifikationsvyer för olika syften

•Ömsesidigt utreslutande kategorier

•Ensamma föräldrar
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Modell för innehåll
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Obligatoriska parametrar (foundation 
component):

1. Title of ENTITY (disease, disorder, syndrome…)

2. Classification Properties

3. Textual definition

4. Terms: Synonyms - Inclusion – Exclusion - Index terms

5. Body System(s) / Part(s)

6. Temporal Properties

7. Severity Properties



Modell för innehåll
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Valfria parametrar:

8. Manifestation Properties

9. Causal Properties

10. Functioning Properties

11. Specific Condition Properties

12. Treatment Properties

13. Diagnostic Criteria



Kodstruktur
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Inga koder för kapitel och avsnitt
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Pre- och post-koordinering i ICD-11
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Önskemål om att utveckla kodningsmöjligheterna

Pre-koordinering - för att behålla stabilitet i lineariseringar 
(regelverk) och bakåtkompatibilitet med ICD-10

De sista kodpositionerna kan dock användas som 
tilläggskoder för att definiera tillstånd.

Extra dimensioner:

•Anatomiska detaljer

•Lateralitet

•Svårighetsgrad

•Tidssamband

•Etiologi/ orsak

•Histopatologi (tidigare: morfologi)



Kodexempel
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Eller:



Tilläggskoder
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Målsättning
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• WHO har som mål att inkorporera innehåll från alla ICD-
varianter (CM, AM etc) i ICD-11 2015 och framöver

• Sista uppdateringen av ICD-10 2016 = ICD-11 2015

• Införande kan ske från 2015, valfritt

Problem

• Olika uppfattning om tidplan bland medlemsländer

• Resurser

• Kvalitetsbrister? 



Samarbete IHTSDO-WHO 



Samarbete IHTSDO-WHO 
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• Syfte: 

– Länka framtida WHO-klassifikationer till en 
standardiserad terminologi (gemensam grund)

– Utnyttja båda organisationernas (olika) globala 
nätverk

– Stödja användning av WHO-klassifikationer och 
Snomed CT

– Förhindra dubbelarbete

– Använda begränsade (nationella) resurser smartare

Gemensam styrgrupp och arbetsgrupp

Arbetsplan som uppdateras årligen sedan 2010



Gemensam ontologi för 
ICD-11 och Snomed CT
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• Arbetet har tagit form under 2013 (mer verkstad -
mindre politik)

• Varför?

• Reducera variabilitet på grund av tolkning

• Ger möjlighet kvalitetssäkra mappningar och 
kodning

• Medinfo2013

• http://person.hst.aau.dk/ska/MEDINFO2013/AllPrese
ntations/Pdfs/FullPapers/R29_475_MEDINFO2013.pdf



2013-10-20 20

SNOMED CT 

•Standardiserad medicinsk terminologi som ger kliniska 
termer för dokumentation

•SNOMED CT-begrepp representerar en standardiserad 
betydelse

ICD-11

•System för klassificering med flera olika syften

•Ny arkitektur med två nivåer

– “Foundation Component” samt “Common ontology”

– Lineariseringar (vyer) för specifika syften (mortalitet, 
morbiditet, primärvård) med fullständiga och 
ömsesidigt uteslutande klasser



Pilotområde: cirkulationsorganens 
sjukdomar
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• Exempel på granskning: pulmonary hypertension 
(pulmonell hypertoni)

• 36 begrepp blev 57 efter granskning (omsorterade, 
omstrukturerade)

• Kvalitetssäkringsarbete ger skäl till uppdatering av 
både Snomed CT och ICD

• Stort framtidsinriktat arbete…



2013-10-20 22

Bild återgiven med tillstånd av 
Kent Spackman, IHTSDO
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Bild återgiven med tillstånd av 
Kent Spackman, IHTSDO



Länkar
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WHO:s sidor om ICD-11 

•http://www.who.int/classifications/icd/revision/en/index.h
tml

Beta-versionen 

•http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/f/en


