
ICF
Klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa  
Svensk version av International Classification of 

Functioning, Disability and Health

Praktisk tillämpning?

Barbro Wikander



Enhetlig 
informationsstruktur för 
vårddokumentation, VGR

Nationell IT-strategi 
för vård och omsorg

NPÖ – Nationell patientöversikt

Nationellt 
fackspråk

ICF – Klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder 

och hälsa

SVPL –
Samordnad 

vårdplanering

NASS

SoS 
Termbank

KVÅ

Vårdval 
rehab
VGR



ICFs komponenter

DEL 1 Funktionstillstånd och funktionshinder
•Kroppens funktioner och strukturer
•Aktiviteter och delaktighet

DEL 2 Kontextuella faktorer
•Omgivningsfaktorer
•Personfaktorer



ICF komponenter

Kroppsfunktioner
Kapitel 1 Psykiska funktioner
Kapitel 2 Sinnesfunktioner och smärta
Kapitel 3 Röst- och talfunktioner
Kapitel 4 Hjärt-kärlfunktioner, blodbildnings-, immunsystems- och 
andningsfunktioner
Kapitel 5 Matsmältnings- och ämnesomsättningsfunktioner och 
endokrina funktioner
Kapitel 6 Funktioner i köns- och urinorganen samt reproduktiva 
funktioner
Kapitel 7 Neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktioner
Kapitel 8 Funktioner i huden och därmed relaterade strukturer



ICF komponenter

Kroppsstrukturer
Kapitel 1 Struktur i hjärnan
Kapitel 2 Ögat, örat och därmed relaterade strukturer
Kapitel 3 Strukturer involverade i röst och tal
Kapitel 4 Strukturer i hjärt-kärlsystemet, immunologiska systemet 
och andningssystemet
Kapitel 5 Strukturer som sammanhänger med matsmältnings- och 
ämnesomsättningssystemen samt endokrina systemet
Kapitel 6 Strukturer som sammanhänger med köns- och 
urinorganens system
Kapitel 7 Strukturer som sammanhänger med rörelse
Kapitel 8 Hud och därmed sammanhängande strukturer



ICF komponenter

Aktiviteter och delaktighet
Kapitel 1 Lärande och att tillämpa kunskap
Kapitel 2 Allmänna uppgifter och krav
Kapitel 3 Kommunikation
Kapitel 4 Förflyttning
Kapitel 5 Personlig vård
Kapitel 6 Hemliv
Kapitel 7 Mellanmänskliga interaktioner och relationer
Kapitel 8 Viktiga livsområden
Kapitel 9 Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv



ICF komponenter

Omgivningsfaktorer
Kapitel 1 Produkter och teknik
Kapitel 2 Naturmiljö och mänskligt skapade miljöförändringar
Kapitel 3 Personligt stöd och personliga relationer
Kapitel 4 Attityder
Kapitel 5 Service, tjänster, system och policies



Bedömningsfaktorer ICF

KROPPSFUNKTIONER (b)

0 INGEN funktionsnedsättning
1 LÄTT funktionsnedsättning
2 MÅTTLIG funktionsnedsättning
3 STOR funktionsnedsättning
4 TOTAL funktionsnedsättning
8 Ej specificerat
9 Ej tillämpbart
c Comorbidity



Bedömningsfaktorer ICF

KROPPSSTRUKTURER (s) 

0 INGEN strukturavvikelse
1 LÄTT strukturavvikelse
2 MÅTTLIG 
strukturavvikelse
3 STOR strukturavvikelse
4 TOTAL strukturavvikelse
8 Ej specificerat
9 Ej tillämpbart
c Comorbidity

0 ingen strukturförändring
1 total avsaknad
2 partiell avsaknad
3 en extra del
4 onormal storlek
5 bristande sammansättning
6 felställning
7 kvalitativa strukturförändringar 
innefattande vätskeansamling
8 ej specificerat
9 ej tillämpbart



Bedömningsfaktorer ICF
AKTIVITET OCH DELAKTIGHET (d) 

0 INGEN svårighet
1 LÄTT svårighet
2 MÅTTLIG svårighet
3 STOR svårighet
4 TOTAL svårighet
8 Ej specificerat
9 Ej tillämpbart
C Comorbidity

Kapacitet
Genomförande



Bedömningsfaktorer ICF

OMGIVNINGSFAKTORER (e) 

0 INGET hinder
1 LÄTT hinder
2 MÅTTLIGT hinder
3 STORT hinder
4 TOTALT hinder
8 Ej specificerat
9 Ej tillämpbart
c Comorbidity

+0 INGET underlättande
+1 LÄTT underlättande
+2 MÅTTLIGT underlättande
+3 STORT underlättande
+4 TOTALT underlättande
+8 ej specificerat



OHÄLSA kan beskrivas utifrån ICF
• Fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar (t. ex. 

smärta, ångest, högt blodtryck). Beskrivs ofta som 
symtom.

• Strukturavvikelser (påverkan på organ och 
kroppsdelar t.ex. demens, lumbago, höftfraktur). 
Beskrivs ofta som diagnoser.

• Aktivitetsbegränsningar (t.ex. nedsatt 
förflyttningsförmåga eller förmåga att kommunicera).

• Delaktighetsinskränkningar (t.ex. rörande arbete eller 
andra sociala sammanhang).

• Hindrande omgivningsfaktorer eller levnadsvillkor
som påverkar hälsan (t.ex. brister i personliga 
relationer eller i sociala stödinsatser).

• Personliga egenskaper (t ex ålder, kön, livsstil)



Diagnos Struktur Funktion Aktivitet Delaktighet

Hur är 
patienten 
sjuk?

Vad är 
sjukt/sönde
r?

Hur 
fungerar 
det?

Vad kan 
patienten?

Vad gör 
patienten?

Knä artros
Knäets 
brosk är 
knottrigt

Nedsatt 
rörlighet i 
höger knä

Nedsatt 
gångförmåga

Kan inte 
arbeta som 
snickare



ICF-begrepp som termer i 
patientjournalen?

Är det möjligt?



Problem
• För många koder
• För många bokstäver
• För detaljerat



Exempel på VGR-gemensamma termer med samma benämning som i ICF

Blodtryck

Ortostatism

Funktioner att 

upprätthålla 

blodtrycket;…..

BlodtrycksfunktionerBlodtrycksfunktionerb420

Cirkulation

Perifer 

cirkulation

Funktioner i 

artärer, kapillärer 

och vener; 

vasomotorisk 

funktion; ……

BlodkärlsfunktionerBlodkärlsfunktionerb415

Puls

EKG

Funktioner för 

hjärtfrekvens, 

hjärtrytm och 

effekt;……….

HjärtfunktionerHjärtfunktionerb410

Ex på

nuvarande 
termer

Beskrivning av 

informations-
mängd

Termen på skärmenBenämning ICFICF

kod



Exempel på VGR-gemensamma termer med annan benämning än i ICF, 

sammanslagning av koder 

Att genomföra 

koordinerade 

handlingar för att 

hantera föremål, 

plocka upp, ……. 

Finmotorisk

användning

Handens finmotoriska

användning

Användning av hand 

och arm

d440

d445

Att göra en 

överflyttning från 

en yta till en annan 

såsom att glida 

längs en bänk…….

Förflyttning Att förflytta sig själv

Att lyfta och bära 

föremål

Att flytta föremål med 

hjälp av benen

d420

d430

d435

Kroppshållning 

Kroppsställning

Att inta eller ändra 

kroppsställning och 

att förflytta sig från 

en plats till en 

annan …..

KroppsställningAtt ändra 

grundläggande 

kroppsställning

Att bibehålla en 

kroppsställning

d410

d415

Ex på

nuvarande 

termer

Beskrivning av 

informations-

mängd

Termen på

skärmen

Benämning ICFICF

kod



Klassifikation av vårdåtgärder,
KVÅ, med ICF-struktur



Utredande åtgärder KVÅ-ICF Kroppsfunktioner detaljerad nivå
Psykiska  funktioner
• PA000 Utredning av psykiska funktioner

• PA001 Bedömning av medvetandefunktioner
• PA002 Bedömning av orienteringsfunktioner 
• PA007 Bedömning av sömnfunktioner
• PA008 Bedömning av uppmärksamhetsfunktioner
• PA009 Bedömning av minnesfunktioner
• PA011 Bedömning av emotionella funktioner
• PA012 Bedömning av perceptuella funktioner
• PA014 Bedömning av högre kognitiva funktioner
• PA015 Bedömning av psykiska språkfunktioner
• PA016 Bedömning av kalkyleringsfunktioner
• PA017 Bedömning av psykisk funktion att ordna sammansatta rörelser i följd
• PA018 Bedömning av medvetenhet om jaget och om tid
Sinnesfunktioner och smärta
• PB000 Utredning av sinnesfunktioner och smärta

• PB003 Bedömning av balansfunktion
• PB004 Bedömning av förnimmelser i samband med hörsel och vestibulär funktion
• PB005 Bedömning av smakfunktion
• PB007 Bedömning av proprioceptiv funktion 
• PB008 Bedömning av beröringsfunktion och temperatur
• PB009 Bedömning av smärta



Utredande åtgärder Kroppsstrukturer

Kapitel 1 Struktur i hjärnan
Kapitel 2 Ögat, örat och därmed relaterade strukturer
Kapitel 3 Strukturer involverade i röst och tal
Kapitel 4 Strukturer i hjärt-kärlsystemet, immunologiska systemet och andningssystemet
Kapitel 5 Strukturer som sammanhänger med matsmältnings- och 

ämnesomsättningssystemen samt endokrina systemet
Kapitel 6 Strukturer som sammanhänger med köns- och urinorganens system
Kapitel 7 Strukturer som sammanhänger med rörelse
Kapitel 8 Hud och därmed sammanhängande strukturer

Finns åtgärdskoder i andra delar av KVÅ än KVÅ-ICF



Utredande åtgärder KVÅ-ICF Aktiviteter och delaktighet detaljerad nivå

• Lärande och att tillämpa kunskap
• PJ000 Utredning av lärande och tillämpning av kunskap

• PJ001 Bedömning av målinriktad användning av sinnesupplevelser
• Allmänna uppgifter och krav
• PK000 Utredning av genomförande av allmänna uppgifter och krav

• PK001 Bedömning av att företa en enstaka uppgift
• PK002 Bedömning av att företa mångfaldiga uppgifter
• PK003 Bedömning av att genomföra daglig rutin
• PK004 Bedömning av att hantera stress och andra psykologiska krav
• Förflyttning
• PM000 Utredning av förmåga att förflytta sig

• PM001 Bedömning av lägesförändring samt bibehållande av kroppsställning.
• PM002 Bedömning av kroppshållning
• PM003 Bedömning av förflyttning
• PM004 Bedömning av att lyfta, bära och förflytta föremål. 
• PM005 Bedömning av finmotorik.

PM006 Bedömning av att använda hand och arm.  
PM007 Bedömning av att gå.

• PM008 Bedömning av att röra sig på olika sätt och på olika platser inom och utom hemmet.
• PM009 Bedömning av att förflytta sig med hjälpmedel.
• PM010 Bedömning av att använda transportmedel.
• PM011 Förarbedömning



Behandlande åtgärder KVÅ-ICF Kroppsfunktionerdetaljerad nivå

PSYKISKA FUNKTIONER
•QA000 Behandling relaterad till psykiska funktioner

•QA001 Övervakning av medvetande
•QA002 Träning av orienteringsfunktioner
•QA003 Träning av energi och driftfunktioner
•QA004 Underlättande av sömn
•QA005 Distraktion
•QA006 Uppmärksamhetsträning
•QA007 Minnesträning
•QA008 Träning av psykomotoriska funktioner
•QA009 Stöd vid oro
•QA010 Perceptionsträning
•QA011 Kognitiv funktionsträning
•QA012 Afasiträning
•QA013 Apraxiträning
•QA014 Kroppsmedvetandeträning
•QA015 Självbildsträning



Behandlande åtgärder KVÅ-ICF Kroppsfunktioner detaljerad nivå

SINNESFUNKTIONER OCH SMÄRTA
•QB000 Behandling av sinnesfunktioner och smärta

•QB001 Balansträning
•QB002 Yrselträning
•QB003 Fallprevention
•QB005 Känselträning
•QB007 Massage
•QB008 Smärtreducerande behandling
•QB011 Fysikalisk behandling

ALLMÄNNA UPPGIFTER OCH KRAV
•QK000 Stöd och träning i kravhantering 

•QK001 Stöd och/eller träning i att företa enstaka uppgifter
•QK002 Stöd och/eller träning i att företa mångfaldiga uppgifter
•QK003 Stöd och/eller träning i att genomföra daglig rutin
•QK005 Stresshantering
•QK007 Krishantering 
•QK008 Stöd vid sorgearbete

FÖRFLYTTNING
•QM000 Behandling relaterad till förflyttning

•QM001 



Nordic Assessment Score, 
NASS

Kodning av funktionstillstånd vid rehabilitering
inom sluten vård 

För användning med NordDRG från och med 
2011 



ICF, NASS, FIM score

ICF NASS FIM
0 = 0 – 4% ingen 0 7
1 = 5 – 24% lätt 1 6
2 = 25 – 49% måttlig 2 5, 4, 3
3 = 50 – 95% stor 3 2< 50% > 25%
4 = 96 – 100% total 4 1 < 25%



NASS-koder

UA – aktivitet
UB – kroppsfunktioner 
UP – delaktighet 

UXxxx.0 - inget problem 
UXxxx.1 - la ̈tt problem 
UXxxx.2 - måttligt problem 
UXxxx.3 - stort problem 
UXxxx.4 - totalt problem 



Gång
Omfattar att gå efter att ha ställt sig upp

UA450.0 Fullständig självständighet – Personen går minst 50 meter utan hjälpmedel. Använder inte 
rullstol. Utförs säkert.

UA450.1 Modifierad självständighet – Personen går minst 50 meter men använder skena (ortos) eller 
protes för ben, anpassade skor, käpp, kryckor eller rollator, använder mer än rimlig tid eller 
hänsyn måste tas till säkerhet.

UA450.2 Delvis beroende – Personen går minst 50 meter med tillsyn, antydning eller uppmaning utan 
fysisk kontakt eller hjälp med framsättning eller hjälp med påsättning av ortos eller 
hjälpmedel eller är beroende av annans hjälp men utför själv minst 50% av uppgiften.

UA450.3 Omfattande beroende – Personen utför 25% till 40% av uppgiften att gå minst 17 meter. 
Behöver hjälp av endast en person.

UA450.4 Totalt beroende – Personen utför mindre än 25% av uppgiften uppgiften att gå minst 17 
meter eller behöver hjälp av två personer eller går ej alls 17 meter.



Coresets



ICD10 M544 Lumbago med ischias

ICF b280 Smärtförnimmelse b280.3 Stor smärtförnimmelse

b710 Funktioner för rörlighet i 
leder

b710.2 Måttlig nedsättning

b730 Muskelkraftfunktioner b730.2 Måttlig nedsättning

b770 Gångmönster b770.2 Måttlig nedsättning

s760 Struktur i bål s760.2.0.1 Lätt strukturavvikelse, ingen 
strukturförändring, höger

d410 Att ändra grundläggande 
kroppsställning

d410.2.3.2.3 Måttlig begränsning av genomförande med 
assistans, stor kapacitetsbegränsning utan 
assistans, 
måttlig kapacitetsbegränsning med 
assistans, 
stor begränsning i genomförande utan 
assistans

d420 Att förflytta sig själv d420..2.3.2.3 Som ovan

d450 Att gå d450.2.3.2.3 Som ovan

d450 Att klä sig d540.2.3.2.3 Som ovan

d920 Rekreation och fritid d920.2.3.2.3 Som ovan



ICD10 M544 Lumbago med ischias KVÅ PG000 Utredning av neuromuskuloskeletala och 
rörelserelaterade funktioner

ICF b280 Smärtförnimmelse QB008 Smärtreducerande behandling

b710 Funktioner för rörlighet i 
leder

QG001 Rörlighetsträning

b730 Muskelkraftfunktioner QG003 Muskelfunktion och styrketräning

d410 Att ändra grundläggande 
kroppsställning

QM007 Förflyttningsträning

d420 Att förflytta sig själv

b770 Gångmönster QM015 Gångträning

d450 Att gå QN000 Behandling relaterad till personlig vård

d450 Att klä sig GA017 Utprovning och underhåll av 
ortopedtekniska hjälpmedel

d920 Rekreation och fritid QV010 Information och undervisning om ergonomi



http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/koderfunktionstillstandicf

•ICF - Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa

•ICF-CY - Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa: Barn-
och ungdomsversion

•ICF - Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 
(kortversion)

•ICF checklista

•Korta termer till ICF och ICF-CY


