
ICF – Plattform för kvalificerad 
rehabilitering

”Detta är ICF”

Om klassifikation, kodning, 
bedömning m.m.
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ICF – Klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder 
och hälsa

 Vår tolkning av grundbegreppen

 ICF som klassifikation

 Vad är funktionshinder?

 Kodningsprinciper

 Bedömningsskalor

 Checklistor

 Core sets



ICF - grundbegreppen

 WHO:s hälsodefinition

 Funktionstillstånd – kroppsfunktion, 
kroppsstruktur, aktivitet, delaktighet

 Funktionshinder – funktionsnedsättning, 
strukturavvikelse, aktivitetsbegränsning, 
delaktighetsinskränkning

 Omgivningsfaktorer

 Personfaktorer



ICF som klassifikation

 Begreppsklassifikation

 Begrepp som grund för kategorisering?

 Vem väljer eller vad bestämmer 
kategoriseringar?

 Funktionshinder och ålder

 Funktionshinder som kategori



Definitioner av funktionshinder 
inom socialvetenskaper

Avhandling av Lars Grönvik

(Definitions of Disability in Social 
Sciences) 2007-05-04



Fem olika definitioner

 Funktionell definition

 Den relativa handikappdefinitionen

 Den sociala modellen

 Den administrativa definitionen

 Den subjektiva definitionen



Den funktionella definitionen

 Har sin grund i en persons begränsade 
funktionstillstånd, t.ex. synskadad, 
rörelsehindrad, intellektuellt 
funktionshindrad….



Den relativa definitionen

 Uppfattar funktionshinder som en 
interaktion mellan en individ med 
funktionsnedsättning och en omgivning 
som saknar anpassning



Den sociala modellen

 Utgår från att det är omgivningen i alla 
dess aspekter som definierar 
funktionshinder



Den administrativa 
definitionen

 Utgår från samhällets olika 
välfärdssystem, som kräver att man 
kan avgöra vem som är berättigad och 
vem som inte är berättigad till olika 
åtgärder som är avsedda för 
funktionshindrade



Den subjektiva definitionen

 Här handlar det om att en person själv 
uppfattar sig ha ett funktionshinder



Kodning, bedömning och mätning 
i ICF

 Kodsystem

 Bedömningsfaktorer

 Negativa och positiva skalor?

 Aktivitet och delaktighet, en eller två 
dimensioner?

 Övriga frågor



Kodsystemen

 Samtliga komponenter i ICF är angivna 
genom ett bokstavsprefix i varje kod

 b för kroppsfunktioner (body function)

 s för kroppsstrukturer

 d  för aktiviteter och delaktighet gemensamt 
(domain)

 a för aktiviteter

 p för delaktighet (participation)

 e för omgivningsfaktorer (environment)



Kod och begreppsdefinition

 Varje kod består av en bokstav + en 
eller flera siffror

 Bokstav + en siffra avser t.ex. ett 
kapitel

 b2 =sinnesfunktioner och smärta(kap.2)

 b210 = synfunktioner

 b2102 = synkvalitet

 b21022 = kontrastkänslighet



Bedömningsfaktorer

 ICF-koderna kräver att man använder 
en eller flera bedömningsfaktorer, som 
anger graden av hälsa eller svårigheten 
i förevarande problem

 Utan bedömning hänvisar koden endast 
till ett definierat begrepp, ej 
individrelaterat



Bedömningsfaktorer

 0 = INGET problem                0-4%

 1 = LÄTT problem 5-25 %

 2 = MÅTTLIGT problem        25-49 %

 3 = STORT problem             50-95 %

 4 = TOTALT problem            96-100 %

 8 = ej specificerat

 9 = ej tillämpbart



Bedömningsskalorna

 För tillförlitlig mätning krävs fortsatt 
forskning

 Det saknas positiva skalor

 Man kan använda flera olika 
bedömningsfaktorer samtidigt

 Det diskuteras mycket hur olika kända 
bedömningsinstrument förhåller sig till 
ICF (t.ex. FIM)



Bedömningsskalor vid kodning 
av kroppsstrukturer

 1. Grad av strukturavvikelse

 2. Strukturavvikelsens beskaffenhet

 3. Strukturavvikelsens lokalisering



Matris för bedömning av 
aktiviteter och delaktighet

Bedömningsfaktor 
Genomförande

Valfria bedömnings-
faktorer, t.ex. med 
och utan hjälpmedel

Bedömningsfaktor 
Kapacitet

Valfria bedömnings-
faktorer ….



Aktivitet och delaktighet – olika 
aspekter inom samma domäner

 Grundläggande aktiviteter lätta att 
uppmärksamma

 Delaktigheten som det centrala 
begreppet i ICF

 Delaktigheten som utgångspunkt för 
behovsbedömning

 Delaktighet som grund för utvärdering



Omgivningsfaktorer –
kodningskonventioner

 1. Omgivningsfaktorerna kodas separat

 2. Omgivningsfaktorerna kodas för varje 
komponent

 3. Omgivningsfaktorerna kodas separat 
för aktivitet och genomförande

OBS! Omgivning som hindrande eller 
underlättande faktorer!



Övriga frågor:

 Etiska riktlinjer
 Checklistor
 Core sets – för diagnosbaserade områden
 ICF – CY – ny klassifikation som ram för att 

arbeta med stöd till barn och unga inom 
habilitering, barnhälsovård, för förskola och 
skola

 SNOMED
 WHO:s fortsatta arbete – Functioning and 

Disability Reference Group


