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Förord  

Överenskommelse har träffats mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om att 
under perioden 2007 – 2011 årligen tilldela landstingen upp till en miljard kronor för åtgärder i 
syfte att minska sjukfrånvaron. Inom SLL ligger ansvaret på HSN och dess förvaltning genom 
projektet Ögat på sjukskrivning – åtgärder för minskad sjukfrånvaro. Projektets arbete sker i nära 
samverkan med Landstingsstyrelsens förvaltning. Genom aktiviteter inom områdena ledning och 
styrning, kompetensutveckling, samverkan och utsatta grupper inkl. kvinnors ohälsa syftar 
projektet till att uppnå ökad patient- och rättsäkerhet i sjukskrivningsärenden. För att utveckla 
metoder, kompetens och kvalitet inom sjukskrivningsområdet har Ögat-projektet initierat och 
finansierat flera forskningsprojekt inom det försäkringsmedicinska området. Landstingsstyrelsens 
förvaltning har från Ögat på sjukskrivning fått i uppdrag att leda arbetet med 
”Kvalitetsuppföljning av utfärdade medicinska underlag”, där man ur olika aspekter studerat 
kvaliteten i utfärdade medicinska underlag.  

Studien ”ICF-klassifiering av Läkarutlåtande om hälsotillstånd” ingick som ett delprojekt inom 
detta område och rapporten redogör för resultatet av en kartläggning av innehållet i 145 LUH med 
hjälp av ICF-kodning. Rapporten kan användas för fortsatt utveckling och kvalitetshöjning av 
informationen i de medicinska underlagen så att dessa uppfyller kraven som underlag för en 
rättssäker bedömning av rätten till sjukpenning. Studien visar att intygens beskrivning av 
funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning som underlag för bedömning av arbets(o)förmåga 
har brister. Resultatet pekar på att ICF-klassifiering kräver utveckling av praxis och kompetens 
runt instrumentet hos sjukskrivande läkare. 

Ett varmt tack riktas till författarna till rapporten: Ylva Skåner, distriktsläkare, med dr, CeFAM, 
Britt Arrelöv, med dr, medicinskt sakkunnig i försäkringsmedicin, Produktionsenheten, LSF och 
Max Herulf, med dr, leg läkare, CeFAM. Dessutom har Gunnar Nilsson, professor, Lars-Erik 
Strender, professor och Lars G Backlund, med dr, (samtliga vid CeFAM) ingått i forskargruppen. 
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Projektchef, Ögat på sjukskrivning/HSNf  
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1. Bakgrund 
 

1.1. Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH)   

För arbetet med ”Ögat på sjukskrivning” är frågan om kvalitet i sjukvårdens arbete i 
sjukskrivningsprocessen av stor betydelse. Ett inriktningsmål för landstingets arbete är ”Att 
utveckla och kvalitetssäkra sjukskrivningsprocessen”. Beslut om ersättning inom 
Socialförsäkringen baseras i stor utsträckning på medicinska underlag utfärdade inom 
sjukvården. Det vanligaste medicinska utlåtandet är det s.k. sjukintyget. Ett annat tämligen 
vanligt medicinskt underlag är Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH), vilket utfärdas som 
ett led i bedömningen av nedsatt arbetsförmåga i längre sjukfall. Intyget skall dels innehålla 
patientens upplevelse av arbetsförmåga och intygsskrivande läkares bedömning av funktion, 
arbetsförmåga, diagnos samt prognos avseende varaktighet av den nedsatta arbetsförmågan. 
Intyget skall även innehålla information om tidigare sjukdomar (inklusive diagnoser och 
tidsangivelse) och genomgångna undersökningar (Henriksson 2009). 

Tidigare studier av sjukintyg och andra medicinska underlag från sjukvården har visat 
att dessa inte innehåller tillräcklig information för att Försäkringskassans tjänstemän ska 
kunna fatta beslut. Många intyg innehåller mycket information, men bedöms av 
Försäkringskassan ändå vara undermåliga. En hypotes kring detta är att intygsskrivande 
läkare inte har tillräcklig kunskap om vilken information som är av värde för 
Försäkringskassan och/eller att intyget inte fungerar som kommunikationsinstrument. För att 
förbättra kommunikationen mellan läkare och handläggare pågår ett arbete med att använda 
WHOs International Classification of Functioning (ICF) för att beskriva nedsättning av 
funktionsförmåga vid utfärdande av medicinska underlag. ICF skulle kunna underlätta 
läkarnas arbete med att bedöma och beskriva funktionsförmågan samt förbättra 
kommunikationen kring detta mellan olika yrkesgrupper och verksamheter inom sjukvården 
samt mellan sjukvården och andra aktörer som Försäkringskassan. 

En kartläggning har visat att läkare i medeltal använder 50 minuter för att skriva ett 
LUH intyg i enlighet med en kartläggning genomförd i SLL 2007 (Arrelöv 2007). Förutom 
läkartid åtgår för sjukvården även tid för annan personal som också är inblandade i 
hanteringen av dessa intyg. Det går således åt en hel del resurser för sjukvårdens del för 
arbetet med LUH, utan att vare sig landstinget som sådant eller verksamheterna får någon 
ersättning för arbetet. Att reducera resursåtgången för utfärdandet av LUH är ur 
effektivitetssynpunkt av stor betydelse inom vissa verksamheter som primärvård och 
psykiatri. Om utlåtandena inte innehåller den information Försäkringskassan frågar efter kan 
detta medföra att den sjukskrivne inte får en rättssäker bedömning av sin rätt till ersättning. 
God kvalitet på de medicinska underlagen skapar därigenom förbättrad patientsäkerhet i 
sjukskrivningsprocessen. 

Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten är andra aktörer som i allt större utsträckning 
behöver medicinska underlag från sjukvården för att kunna bedöma människors 
arbetsförmåga. Personer som av Försäkringskassan inte bedöms uppfylla kriterierna för 
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sjukpenning eller stadigvarande sjukersättning alternativt vars sjukpenningdagar tagit slut 
överlämnas till Arbetsförmedlingen för fortsatta insatser. Arbetsförmedlingen behöver 
medicinska underlag för bedömning om individens förmåga att arbeta trots sjukdom. För 
denna information används Försäkringskassans LUH blankett.  

Inom SLL pågår ett antal aktiviteter för att förbättra kommunikationen mellan de olika 
aktörerna och för att förbättra kvaliteten i medicinska underlag från sjukvården. Detta projekt 
är en del av denna satsning. Försök att använda ICF vid utfärdande av LUH har ännu inte 
gjorts. Vinsten av en säkrare bedömning och beskrivning av funktionsförmågan och förbättrad 
kommunikation mellan olika aktörer torde dock vara ännu större när det gäller denna typ av 
intyg än vid utfärdande av sjukintyg. 

 

1.2. ICF – WHOs funktionsklassifikation  

 
ICF, ett verktyg med många användningsområden 

ICF utgör en av WHO:s klassifikationer tillsammans med bl.a. ICD-10, ”International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision”. Den 
senare används av läkare över hela världen när de sätter diagnoser, vilket möjliggör 
internationella jämförelser. Där ICD i grunden är ett system uppbyggt på sjukdomars etiologi, 
är tanken med ICF att det skall vara ett komplement som istället synliggör individens 
funktionstillstånd (Smedby 2002 a, b; Socialstyrelsen 2003). För att i 
sjukförsäkringssammanhang kunna bedöma en individs eventuella nedsättning av 
arbetsförmågan är information enligt ett etiologiskt synsätt (dvs ICD-10) mindre lämpligt 
eftersom en diagnos säger väldigt lite om individens funktionsnivå. Två individer med samma 
diagnos kan ha helt olika nedsättning av sin arbetsförmåga, vilket i sin tur naturligtvis beror 
på en mängd yttre och individuella faktorer. 

ICF är ett relativt nytt instrument inom sjukvård, rehabilitering och hälsoforskning och 
innebär en utveckling och revidering av en äldre ”handikappsklassifikation” som WHO först 
publicerade 1980. ICF ”vill erbjuda ett gemensamt språk för alla professioner och 
verksamheter som sysslar med hälsorelaterade mänskliga funktioner”. 

 En viktig fördel med ICF är att funktion och hälsa kan klassificeras utan hänsyn 
till eventuell underliggande sjukdom eller sjukdomsdiagnos, vilket gör att man i någon mån 
kan komma förbi problemet med tidsbundna eller kulturellt definierade 
sjukdomsuppfattningar. ICF intar en neutral ståndpunkt vad avser etiologi. Följande syften 
med ICF anges bl.a.  

- att ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade 
tillstånd, deras konsekvenser och bestämningsfaktorer för hälsa 

- att möjliggöra jämförelser av data mellan länder, mellan olika delar av hälso- och 
sjukvården, service och tjänsteverksamheter samt över tid 
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ICF klassificerar inte personer, utan beskriver varje persons situation inom olika hälso- eller 
hälsorelaterade domäner, och beskrivningen sker alltid inom en kontext som innefattar 
omgivnings- och personfaktorer.  

ICFs komponenter 

ICF består av fyra komponenter: Kroppsfunktion/kroppsstruktur, aktivitet/delaktighet, 
omgivningsfaktorer och personfaktorer. Eftersom delkomponenten kroppsfunktion är så viktig 
i det här sammanhanget kommer vi i denna rapport att behandla kroppsfunktion och 
kroppsstruktur som separata komponenter.  

Kroppsfunktioner (b-koder) – kroppssystemens fysiologiska funktioner inklusive 
psykologiska funktioner. Funktionsnedsättning innebär en betydande avvikelse eller förlust i 
kroppsfunktion. 

Kroppsstrukturer (s-koder) – anatomiska delar av kroppen, såsom organ, lemmar och deras 
komponenter. Strukturavvikelse innebär en betydande avvikelse eller förlust i kroppsstruktur. 

Aktivitet (a-koder) – en persons genomförande av en uppgift eller handling. Aktivitets-
begränsning innebär svårigheter en person kan ha vid genomförande av aktiviteter. 
Delaktighet (d-koder) – en persons engagemang i en livssituation. Delaktighetsinskränkning 
är problem som en person kan ha i engagemang i livssituationer. Begreppen aktivitet och 
delaktighet handlar om kapacitet och genomförande: kapacitet att utföra uppgifter i en 
standardomgivning, genomförande att utföra uppgifter i aktuell omgivning (Nordenfeldt 
2002). De kodas sällan separat utan tillsammans som aktivitet/delaktighet (d-koder). 

Omgivningsfaktorer (e-koder) – den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken 
människor lever och verkar. Detta är en kontextuell faktor och här kodas underlättande eller 
hindrande påverkan från omständigheter i den fysiska, sociala och attitydmässiga 
omgivningen.  

Personfaktorer nämns som en kontextuell faktor som innebär påverkan av utmärkande drag 
hos personen på funktionstillstånd och funktionshinder. Hit räknas kön, ras, ålder, kondition, 
livsstil, vanor, uppfostran, copingsätt, socialbakgrund, livserfarenheter, karaktär, psykologiska 
resurser mm som kan påverka funktionshinder. Personfaktorer klassificeras inte inom ramen 
för ICF.   

De olika ICF-komponenterna är indelade i kapitel, som utgör första nivån. Varje kapitel 
innehåller sedan en kodhierarki som innebär att man kan välja vilken nivå man vill göra sin 
kodning på. Det kan vara relevant att koda vissa områden djupare än andra i olika 
sammanhang. I rehabiliteringssammanhang kan t.ex. smärta vara ett sådant område. De 
kapitel som handlar om kroppsfunktion och kroppsstruktur är i huvudsak indelade efter 
organsystem och anatomi: 
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 Kroppsfunktion (b) Kroppsstruktur (s) 
Kapitel 1 Psykiska funktioner Strukturer i nervsystemet 
Kapitel 2 Sinnesfunktioner och smärta Ögat, örat och därmed relaterade 

strukturer 
Kapitel 3 Röst- och talfunktioner Strukturer involverade i röst och tal 
Kapitel 4 Hjärt-kärlfunktioner, blodbildnings- 

immunsystems- och andnings-
funktioner 

Strukturer i hjärt-kärlsystemet, 
immunologiska systemet och 
andningssystemet 

Kapitel 5 Matsmältnings- och 
ämnesomsättningsfunktioner 

Strukturer som sammanhänger med 
matsmältnings- och ämnesomsätt-
ningssystemet samt endokrina systemet 

Kapitel 6 Funktioner i köns- och urinorganen 
samt reproduktiva funktioner 

Strukturer som sammanhänger med 
köns- och urinorganens system 

Kapitel 7 Neuromuskuloskeletala och 
rörelserelaterade funktioner 

Strukturer som sammanhänger med 
rörelse 

Kapitel 8 Funktioner i huden och därmed 
relaterade strukturer 

Hud och därmed sammanhängande 
strukturer 

 

Kapitlen inom områdena aktivitet och delaktighet och omgivningsfaktorer har en annan 
struktur: 

 Aktivitet/delaktighet (d)  Omgivningsfaktorer (e) 
Kapitel 1 Lärande och att tillämpa 

kunskap 
Kapitel 1 Produkter och teknik 

Kapitel 2 Allmänna uppgifter och krav Kapitel 2 Naturmiljö och mänskligt 
skapade miljöförändringar 

Kapitel 3 Kommunikation Kapitel 3 Personligt stöd och personliga 
relationer 

Kapitel 4 Förflyttning Kapitel 4 Attityder 
Kapitel 5 Personlig vård Kapitel 5 Service, tjänster, system och 

policies 
Kapitel 6 Hemliv   
Kapitel 7 Mellanmänskliga 

interaktioner och relationer 
  

Kapitel 8 Viktiga livsområden   

Kapitel 9 Samhällsgemenskap, socialt 
och medborgerligt liv 

  

 

Kodningssystemet är inom respektive komponent ordnat enligt ett ”stam-gren-löv”-system, så 
att kategorierna på lägre nivå har samma egenskaper som kategorierna på högre nivå. Som 
exempel från kodningen av kroppsfunktioner, hämtat från kapitel 2, Sinnesfunktioner och 
smärta, kan vi ta kodningen av smärta. Koden för smärta är b280. Vill man specificera 
smärtan ytterligare kan man ange en fyrställig kod, t.ex. b2800 generell smärta, b2801 smärta 
i en kroppsdel eller b2802 smärta i flera delar av kroppen. Smärta i en kroppsdel kan 
finfördelas ytterligare med hjälp av femställiga koder, t.ex. b28011 smärta i bröstkorgen eller 
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b28013 smärta i rygg. Däremot kan man inte koda smärtans karaktär (stickande, huggande, 
molande etc) inom ramen för ICF.  

 

1.3. Syfte 

Syftet med projektet är att kartlägga innehållet i LUH med hjälp av ICF-kodning. Detta som 
underlag för fortsatt arbete med att förbättra kvaliteten på LUH och underlätta läkarnas arbete 
med utlåtandena samt förbättra kommunikationen kring patientens funktions- och 
aktivitetsförmåga mellan inblandade aktörer.  

 
1.4. Målsättning 

Att utveckla och kvalitetssäkra sjukskrivningsprocessen (landstingets mål för projektet Ögat 
på sjukskrivning). 

 

2. Metod 
Avidentifierade LUH:n har under 2007 insamlats av ”Ögat på sjukskrivning” och ställts till 
den försäkringsmedicinska funktionens förfogande för arbete med kvalitetsaspekter. Intygen 
har klassificerats avseende kön, ålder och vårdenhet (dessa uppgifter är i majoriteten av 
intygen tillgängliga). Ett randomiserat urval på 145 intyg utfärdade i primärvården har valts ut 
för analys och numrerats. Intygen har studerats avseende förekomst och frekvens av såväl 
diagnoser (ICD-10-koder) som beskrivning av funktionsförmågor och funktionsnedsättningar 
(ICF-koder). De fält på blanketten som kodats och analyserats är: 

Fält 9. ”Tidigare sjukdomar med relevans för nuvarande medicinska tillstånd” 

Fält 10. ”Redogörelse för den aktuella sjukdomens början (tidpunkt) och förlopp samt den 
hälso- och sjukvård som hittills givits” 

Fält 11. ”Redogörelse för patientens beskrivning av sin nedsatta funktionsförmåga” 

Fält 12. ”Objektiva, relevanta undersökningsfynd, fysiska och/eller psykiska, 
överensstämmelse med ev diagnoskriterier” 

Fält 13. ”Svensk och latinsk diagnos och nomenklaturnummer enligt internationell 
klassifikation av sjukdomar, ICD 10, (huvuddiagnosen först)”  

Fält 14. ”Sammanfattning av det medicinska tillståndet samt av hur det påverkar 
funktionsförmågan fysiskt och/eller psykiskt. Föreligger hinder för vissa arbetsuppgifter med 
hänsyn till fysisk och/eller psykisk förmåga?” 

I intygstexten har information om möjligt klassificerats utifrån ICF. 
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Kodning har gjorts på olika hierarkiska nivåer, beroende på om vissa koder varit frekventare 
eller på annat sätt ansetts mer intressanta. Smärta som är en mycket frekvent kodad funktion 
har t.ex. kodats med avseende på lokalisation där detta funnits angivet. 

3. Resultat 
 

3.1. ICF-koder i materialet 

Det totala antalet ICF-koder i samtliga kodade fält i de 145 intygen uppgick till 1668, vilket 
motsvarar i medeltal 12 ICF-koder per intyg, med en variation mellan 0 och 28 koder.   
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Figur 1. Fördelningen av ICF-koder mellan LUH-intygen. 

Samma ICF-kod kan förekomma i flera olika fält på samma intyg. Nedan kommer vi att 
redovisa förekomst av de olika ICF-koderna på två sätt 

a) på patientnivå – en viss ICF-kod räknas som att den förekommer en gång på ett intyg, 
även om den återkommer i flera av fälten (avsnitt 3.2 – 3.6) 

b) per intygsfält – antalet ICF-koder per intygsfält i hela materialet (avsnitt 3.7)  

 
 
 
 
 

 9 



3.2. ICF-kodning per patient – de 20 vanligaste koderna 

Här har vi tittat på förekomsten av ICF-koder inom gruppen av 145 intyg, oavsett vilket fält 
en kod har noterats i och till vilken komponent koderna hör. Kodningen har analyserats på 
patientnivå, dvs om en viss ICF-kod står i tre olika fält på ett intyg har detta räknats som att 
den förekommer vid ett tillfälle..  

Tabell 1. De 20 vanligaste ICF-koderna sorterade per ICF-komponent. 

ICF klartext ICF kod 
Antal intyg med resp kod

n=145 
Procent av intygen

n = 145 

Kroppsfunktion    

Energi och driftsfunktioner b1309 66 46 

Emotionella funktioner b152 62 43 

Smärtförnimmelse b280 56 39 

Smärta i rygg b28013 49 34 
Funktioner för rörlighet mellan 

skelettdelar b720 49 34 

Smärta i övre extremitet b28014 47 32 

Smärta i huvud och hals b28010 46 32 

Smärta i nedre extremitet b28015 44 30 

Högre kognitiva funktioner b164 44 30 

Sömnfunktioner b134 42 29 

Beröringsfunktion b265 26 18 

Smärta i mage eller buk b28012 19 13 

Viktuppehållande funktioner b530 22 15 

Andningsfunktioner b440 17 12 

Yrsel b2401 16 11 

Kroppsstruktur    

Struktur i bål s760 26 18 

Struktur i nedre extremiteter s750 21 14 

Struktur i övre extremitet s730 19 13 

Struktur i huvud och halsregion s710 17 12 

Aktivitet/delaktighet    

Arbete och sysselsättning d859 33 23 
 

Av de 20 vanligaste koderna rör 15 kroppsfunktion och 6 av dessa utgörs av olika koder för 
smärta, ospecificerad eller med en eller flera lokalisationer angivna. Två tredjedelar (n = 95, 
65,5%) av alla patienter har åtminstone någon smärtkod registrerad. Smärta är alltså den helt 
dominerande funktionsnedsättningen. Trötthet och/eller orkeslöshet är även det vanligt 
förekommande och kodas enligt ICF som b1309 (Energi och driftsfunktioner).    
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3.3. ICF-kodning per patient – koder för kroppsfunktion  

Här redovisas först funktionskoder per patient uppdelat på de olika kapitlen. Varje patient kan 
ha flera ICF-koder från ett kapitel. Om en viss patient har tre olika funktionskoder som hör 
hemma under kapitel 1 (t.ex. energi och driftsfunktioner, emotionella funktioner och 
kognitiva funktioner) så redovisas detta i tabell 2 som en förekomst under det aktuella 
kapitlet.  

 
Tabell 2. Antal och andel patienter som har någon ICF-kod från respektive  
kapitel när det gäller kroppsfunktion.  

Kroppsfunktionskoder 

 

Antal (%) 

n=145  

Kap 1. Psyke, nervsystem  119 (82) 

Kap 2. Smärta, sinnesorgan  105 (72) 

Kap 3. Röst, tal  ‐‐ 

Kap 4. Hjärta‐kärl, blodbildning, 

immunsystem, andning 

26 (18) 

Kap 5. Matsmältning, ämnesomsättning  33 (22) 

Kap 6. Köns‐ och urin‐ och reproduktions‐

organen 

7 (5) 

Kap 7. Neuromuskuloskeletalt, rörelse  57 (39) 

Kap 8. Huden  3 (2) 

 

De två första kapitlen som handlar om psykiska besvär och smärta dominerar totalt. I kapitel 2 
utgör olika funktionskoder för smärta sammanlagt 262 av de 313 funktionskoderna (84%).  
I Tabell 3 specificeras vilka ICF-koder från de olika kapitlen som har använts. 

  

Tabell 3. Detaljinformation om antal och andel av patienter med funktionskoder inom 
respektive kapitel.  

Kroppsfunktionskapitel  ICF‐koder  Kod klartext  Antal (%)  

n = 145 

Kap 1. Psyke, nervsystem  (217 

koder) 

   

b1309 

 b152  

b164  

b134  

Energi och driftsfunktioner 

Emotionella funktioner 

Högre kognitiva funktioner 

Sömnfunktioner 

66 (46) 

62 (43) 

44 (30) 

42 (29) 
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b167  Psykiska språkfunktioner    3 (  2) 

Kap 2. Smärta, sinnesorgan  (313 

koder) 

 

b280 

b28013 

b28014 

b28010 

b28015 

b265 

b28012 

b2401 

b28011 

b210 

b230 

Smärtförnimmelse  

Smärta rygg 

Smärta i övre extremitet 

Smärta i huvud 

Smärta i nedre extremitet 

Beröringsfunktion 

Smärta buk 

Yrsel 

Smärta bröstkorg 

Synfunktioner 

Hörselfunktioner 

56 (39) 

49 (34) 

47 (32) 

46 (32) 

44 (30) 

26 (18) 

19 (13) 

16 (11) 

  5 (  3) 

  3 ( 2) 

  2 (  1) 

Kap 3. Röst, tal  ‐  ‐  ‐ 

Kap 4. Hjärta‐kärl, blodbildning, 

immunsystem, andning  (32 koder) 

 

b440 

b410 

b430 

b435 

b420 

b415 

Andningsfunktioner 

Hjärtfunktioner 

Blodbildningsfunktioner 

Immunologiska funktioner 

Blodtrycksfunktioner 

Blodkärlsfunktioner 

17 (12) 

  4 (  3) 

  4 (  2) 

  3 (  2) 

  3 (  2) 

  1 (  1) 

Kap 5. Matsmältning, 

ämnesomsättning  (41 koder) 

 

b530 

b540 

 

b510 

 

b515 

b535 

Viktuppehållande funktioner  

Allmänna ämnesomsättnings‐

funktioner 

Funktioner vid intagande av 

föda 

Matsmältningsfunktioner 

Förnimmelser  förenade med 

matsmältningssystemet 

22 (15) 

11 (  8) 

 

  6 (  4) 

   

1 (  1) 

  1 (  1) 

Kap 6. Köns‐ och urin‐ och 

reproduktionsorganen  (7 koder) 

 

b620 

b610 

b650 

Urineringsfunktioner 

Urinutsöndringsfunktioner 

Menstruationsfunktioner 

  5 (  3) 

  1 (  1) 

  1 (  1) 

Kap 7. Neuromuskuloskeletalt, 

rörelse  (55 koder) 

b720 

 

b735 

Funktioner för rörlighet mellan 

skelettdelar 

Muskeltonusfunktioner 

49 (34) 

   

6 (  4) 

Kap 8. Huden  (3 koder)    b810  Hudens skyddsfunktioner  3 (  2) 

 

Trötthet, emotionella funktioner, kognitiva funktioner och sömnfunktioner är de 
funktionskoder som dominerar i  kapitel 1 och i kapitel 2 handlar det nästan uteslutande om 
smärta. Rörlighet och viktuppehållande funktioner är också relativt vanliga koder.  
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3.4. ICF-kodning per patient – koder för kroppsstruktur  

I tabell 4 redovisas på motsvarande sätt strukturkoder per patient uppdelat på de olika 
kapitlen.  

Tabell 4. Antal och andel patienter som har någon ICF-kod från respektive kapitel när det 
gäller kroppsstruktur. 

Kroppsstrukturkoder 

 

Antal (%) 

n=145 

Kap 1. Strukturer i nervsystemet 
‐ 

Kap 2. Ögat, örat och därmed relaterade strukturer  12 (8) 

Kap 3. Strukturer involverade i röst och tal  ‐ 

Kap 4. Strukturer i hjärt‐kärlsystemet, immunologiska systemet och 
andningssystemet 

‐ 

Kap 5. Strukturer som sammanhänger med matsmältnings‐ och ämnesom‐
sättningssystemet samt endokrina systemet  

5 (3) 

Kap 6. Strukturer som sammanhänger med köns‐ och urinorganens system  ‐ 

Kap 7. Strukturer som sammanhänger med rörelse  57 (39) 

Kap 8. Hud och därmed sammanhängande strukturer  ‐ 

 

Det är alltså betydligt färre patienter som har fått ICF-koder som rör kroppsstruktur, och det 
kapitel som dominerar här handlar om strukturer som sammanhänger med rörelse. I Tabell 5 
specificeras vilka ICF-koder från de olika kapitlen som har använts. 

 

Tabell 5. Detaljinformation om antal och andel av patienter med strukturkoder inom 
respektive kapitel. 

Kroppsstrukturkapitel  ICF‐koder  Kod klartext  Antal (%) 

n = 145 

Kap 1. Strukturer i nervsystemet (0 koder) 
‐  ‐  ‐ 

Kap 2. Ögat, örat och därmed relaterade strukturer (12 
koder 

s220  Struktur i 

ögonlob 

12 (  8) 

Kap 3. Strukturer involverade i röst och tal (0 koder)  ‐  ‐  ‐ 

Kap 4. Strukturer i hjärt‐kärlsystemet, immunologiska 
systemet och andningssystemet (5 koder) 

s540.8 

 

Struktur i 

tarm 

4 (  3) 
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s560  Struktur i 

levern 

1 (  1) 

Kap 5. Strukturer som sammanhänger med matsmältnings‐ 
och ämnesomsättningssystemet samt endokrina systemet 
(0 koder) 

‐  ‐  ‐ 

Kap 6. Strukturer som sammanhänger med köns‐ och 
urinorganens system (0 koder) 

‐  ‐  ‐ 

Kap 7. Strukturer som sammanhänger med rörelse (83 
koder) 

s760 

s750 

 

 

s730 

 

 

s710 

Struktur i bål  

Struktur i 

nedre 

extremitet  

Struktur i 

övre 

extremitet  

Struktur i 

huvud och 

halsregion 

26 (18) 

21 (14) 

 

 

19 (13) 

 

 

17 (12) 

Kap 8. Hud och därmed sammanhängande strukturer (0 
koder) 

‐  ‐  ‐ 

 
Strukturkoder är inte lika vanliga och det är inte så många av kapitlen som är representerade. 
De ICF-koder som oftast finns representerade är de som handlar om muskuloskeletala 
strukturer och det är i de flesta fall  röntgenundersökningar som har kodats, exempelvis artros 
i ett knä (s750).  

 

 
3.5. ICF-kodning per patient – koder för aktivitet och delaktighet 

I tabell 6 redovisas på motsvarande sätt koder för aktivitet och delaktighet per patient 
uppdelat på de olika kapitlen.  

Tabell 6. Antal och andel patienter som har någon ICF-kod från respektive kapitel när det 
gäller aktivitet och delaktighet. 

Kapitel, delaktighet och aktivitet  Antal (%) 

n = 145 

Kap 1. Lärande och att tillämpa kunskap 
‐ 

Kap 2. Allmänna uppgifter och krav 
‐ 

Kap 3. Kommunikation 
1 (1) 

Kap 4. Förflyttning 
8 (6) 

Kap 5. Personlig vård 
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Kap 6. Hemliv  13 (9) 

Kap 7. Mellanmänskliga interaktioner och 

relationer  ‐ 

Kap 8. Viktiga livsområden   

50 (34) 

Kap 9. Samhällsgemenskap, socialt och 

medborgerligt liv ‐ 

 

Aktivitet och delaktighet borde vara ett viktigt område när det gäller hur människor har 
möjlighet att fungera i sitt dagliga liv, men det är förhållandevis få patienter har fått ICF-
koder här. En tredjedel av patienterna har en eller flera koder inom kapitlet Viktiga 
livsområden. I  tabell 7 specificeras vilka ICF-koder från de olika kapitlen som använts.  

 

Tabell  7. Detaljinformation om antal och andel av patienter med aktivitets- och 
delaktighetskoder inom respektive kapitel. 

Kapitel, delaktighet och aktivitet  ICF‐koder  Kod klartext  Antal (%)  

n = 145 

Kap 1. Lärande och att tillämpa 

kunskap (0 koder) 

‐ 
 

‐  ‐ 

Kap 2. Allmänna uppgifter och 

krav (0 koder) 

‐  ‐  ‐ 

Kap 3. Kommunikation (1 kod)  d325  Att kommunicera genom 
att ta emot skrivna 
meddelanden 

1 ( 1) 

Kap 4. Förflyttning (8 koder)  d465  Att förflytta sig med 
hjälp av utrustning 

8 ( 6) 

Kap 5. Personlig vård  ‐  ‐  ‐ 

Kap 6. Hemliv  d640  Hushållsarbete  7 ( 5) 

Kap 7. Mellanmänskliga 

interaktioner och relationer 

‐  ‐  ‐ 

Kap 8. Viktiga livsområden  d859 

d830 

Arbete och 

sysselsättning 

Högre utbildning 

33 (23) 

4 (  3) 

Kap 9. Samhällsgemenskap, socialt 

och medborgerligt liv 

‐  ‐  ‐ 
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De flesta kodningarna rör arbete och sysselsättning, och det handlar nästan alltid bara om att 
patienten har ett arbete och sällan någon mer detaljerad information.  

 

3.6. ICF-kodning per patient – koder för omgivningsfaktorer 

Koderna för omgivningsfaktorer per patient uppdelat på de olika kapitlen visas i tabell 8.  

Tabell 8. Antal och andel patienter som har någon ICF-kod från respektive kapitel när det 
gäller omgivningsfaktorer. 

Kapitel, omgivningsfaktorer 

 

Antal (%) 

n = 145 

Kap 1. Produkter och teknik 
83 (57) 

Kap 2. Naturmiljö och mänskligt skapade 

miljöförändringar  1 (1) 

Kap 3. Personligt stöd och personliga relationer 
22 (15) 

Kap 4. Attityder 
‐‐ 

Kap 5. Service, tjänster, system och policies 
1 (1) 

 

Stödjande och hindrande faktorer kodas under Omgivningsfaktorer och här borde det kunna 
finnas information av värde för att bedöma vilka möjligheter patienten har att fungera i det 
dagliga livet. I  tabell 9 specificeras vilka ICF-koder från de olika kapitlen som använts och 
även om det handlar om faktorer som är stödjande, hindrande eller som inte kodats med 
avseende på stödjande/hindrande.  

Tabell  9. Detaljinformation om antal och andel av omgivningskoder, uppdelat på 
informationen kodats som stödjande (positiv), hindrande (negativ) eller neutral. 

Kapitel, omgivningsfaktorer      Antal (%)  

n = 145 

  ICF‐koder  Kod klartext  Positivt  Negativt  Neutralt 

Kap 1. Produkter och teknik (89 
koder) 

e1101 
e1108 

Läkemedel 
Andra specificerade 
produkter eller 
substanser för egen 
konsumtion (alkohol) 

‐ 
‐ 

‐ 
2 ( 1) 

  77 (53)
10 ( 7) 

Kap 2. Naturmiljö och 
mänskligt skapade 
miljöförändringar (1 kod) 

e235  Mänskligt orsakade 
katastrofer 

‐ 
 

‐ 
 

1 (1) 
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Kap 3. Personligt stöd och 
personliga relationer (28 koder) 

e310  Närfamilj  1 (1)  9   6)  18 (12) 

Kap 4. Attityder  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Kap 5. Service, tjänster, system 
och policies (1 kod) 

e585  Service, tjänster, 
system och policies 
för utbildning och 
yrkesförberedelse 
(dagis) 

‐  1 (1)  ‐ 

 

Omgivningsfaktorer var sällan beskrivna i intygen. Den vanligaste faktorn var läkemedel, och 
där var kodningen i samtliga fall neutral, dvs ingenting angavs om de läkemedel patienten 
använde var till nytta eller gav biverkningar. Andra specificerade produkter handlade i 
samtliga fall om alkohol. Här var kodningen till övervägande delen neutral men i ett par fall 
negativ. När det gäller kodningen för närfamilj var bilden mer splittrad. Kodningen var oftast 
neutral, men även positiva och negativa kodningar förekommer. Familjen kan alltså vara både 
en resurs och ett hinder.  För enskilda patienter kan olika familjerelationer ha kodats med 
olika värden.  

Man kan notera att den omgivningsfaktor som oftast noterats är läkemedel, en rent medicinsk 
faktor som i sig inte säger någonting om patientens funktion. Möjligen är avsikten att 
informationen ska utgöra ett argument för allvarlighetsgrad av patientens sjukdom. Den faktor 
som efter läkemedel förekommer oftast är familjerelationer som ytterst sällan bör påverka 
bedömningen av patientens arbetsförmåga. Däremot saknas helt arbetsrelaterade 
omgivningsfaktorer som skulle kunna vara av betydelse för funktions- och arbetsförmågan, 
som exempelvis ekonomi, arbetsledning, transporter till och från arbetet.  

 

3.7. ICF-koder per intygsfält 

I det här avsnittet  har vi istället utgått från hur de olika fälten på intygen har kodats, oavsett 
vilka eller hur många individer det gäller.  

Tabell 10. Antalet ICF- respektive ICD-koder per intygsfält 

Intygsfält  ICF‐koder   ICD‐10‐koder 

9 – Tidigare sjukdomar  98  119 

10 – Sjukdomsförlopp och 

behandling 

533  150 

11 – patientens beskrivning av 

nedsatt funktionsförmåga 

357  27 
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12 – Undersökningsfynd  289  24 

13 – Diagnos inkl ICD‐10  39  333 

14 – Sammanfattning av det 

medicinska tillståndet och hur 

det påverkar funktionen 

352  155 

   

Man kan notera att det fält där funktionsbeskrivningar återfinns i högst antal är ruta 10, ett fält 
där ingen sådan information uttryckligen efterfrågas. I fält 14 däremot, som är den plats på 
intyget där man uppmanas uttrycka hur det medicinska tillståndet påverkar 
funktionsförmågan, finner man signifikant färre sådana informationer. Man kan spekulera i 
om ruta 14:s placering och formulering inverkar på läkarens sätt att formulera sig. I den 
kliniska vardagen är läkarna i hög grad uppfostrade att presentera sitt ”patientfall” enligt en 
vedertagen mall; ”Sammanfattning av det medicinska tillståndet…” uppfattas kanske som en 
uppmaning till en sorts medicinsk fallpresentation, snarare än en beskrivning av hur 
funktionsförmågan påverkas. 

 

3.8. Samvariation mellan olika ICF-koder för kroppsfunktion 

 
Många patienter har flera av de vanligaste ICF-koderna. Det finns t.ex. en stark samvariation 
mellan smärta, emotionella funktioner och energi och driftsfunktioner (trötthet).  

I tabell 11 har vi utgått ifrån de 95 patienter (66% av samtliga) som har någon ICF-kod för 
smärta, och tittat på vilka övriga funktionskoder de har.  

Tabell 11. Patienter som kodats med någon ICF-kod för smärta, oavsett lokalisation.   

ICF‐koder  Kod klartext  Antal (%)  

n = 95 

b720  Funktioner för rörlighet mellan skelettdelar  46 (48) 

b1309  Energi och driftsfunktioner  43 (45) 

b152  Emotionella funktioner  34 (36) 

b134  Sömnfunktioner  19 (20) 

b530  Viktuppehållande funktioner  17 18) 

b164  Högre kognitiva funktioner  9 (  9) 
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I tabell 12 har vi utgått från de 62 patienter (43% av samtliga) som har en ICF-kod för 
emotionella funktioner och tittat på vilka övriga funktionskoder se har. 

Tabell 12. Patienter som kodats med ICF-kod för emotionella funktioner.   

ICF‐koder  Kod klartext  Antal (%)  

n = 62 

b280  Smärtförnimmelse  34 (55) 

b164  Högre kognitiva funktioner  27 (44) 

b134  Sömnfunktioner  25 (40) 

b1309  Energi och driftsfunktioner  24 (39) 

b720  Funktioner för rörlighet mellan skelettdelar  12 (19) 

b530  Viktuppehållande funktioner    5 (  8) 

 

I tabell 13 har vi utgått från de 66 patienter (46% av samtliga) som har ICF-kod för energi och 
driftsfunktioner (trötthet). 

Tabell 13. Patienter som kodats med ICF-kod för energi och driftsfunktioner.   

ICF‐koder  Kod klartext  Antal (%)  

n = 66 

b280  Smärtförnimmelse  43 (65) 

b152  Emotionella funktioner  24 (36) 

b134  Sömnfunktioner  24 (36) 

b720  Funktioner för rörlighet mellan skelettdelar  23 (35) 

b164  Högre kognitiva funktioner  13 (20) 

b530  Viktuppehållande funktioner     9 (14) 

 

Samvariationen mellan depressivitet och smärta är hög. Över hälften av de patienter som 
kodats som deprimerade har också fått en smärtkod. Att nära hälften av de patienter som har 
fått en ICF-kod för smärta också har en nedsatt rörlighet är kanske väntat, men en stor del av 
smärt–patienterna är också trötta och deprimerade, och omkring en femtedel av dem har 
nedsatt sömn och övervikt.  
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4. Sammanfattande kommentarer 
 
Smärta är den helt dominerande funktionsnedsättningen som beskrivs i intygen. Även trötthet 
och/eller orkeslöshet är vanligt förekommande.   

De två första kapitlen i ICF som handlar om psykiska besvär och smärta dominerar totalt. 
Rörlighet och viktuppehållande funktioner är också relativt vanliga koder. När det gäller 
strukturer som sammanhänger med rörelse är det i de flesta fall  röntgenundersökningar som 
har kodats, exempelvis artros i ett knä. 

Aktivitet och delaktighet borde vara ett viktigt område att beskriva när det gäller människors 
möjlighet att fungera i sitt dagliga liv. Det är dock förhållandevis få patienter som fått en 
beskrivning som kan klassificeras med en sådan ICF-kod. De flesta kodningarna rör arbete 
och sysselsättning, och beskrivningen är vanligen att patienten har ett arbete. Sällan ges någon 
mer detaljerad information.  

Stödjande och hindrande faktorer kodas under Omgivningsfaktorer och inom det området kan 
information av värde för att bedöma vilka möjligheter patienten har att fungera i det dagliga 
livet finnas. Omgivningsfaktorer fanns dock sällan beskrivna. Den vanligaste beskrivna koden 
var läkemedel som är en rent medicinsk faktor som inte säger något om patientens funktions- 
eller aktivitetsförmåga. Familjefaktorer kodades som både en resurs och ett hinder. 
Arbetsrelaterade omgivningsfaktorer som skulle kunna vara av betydelse för funktions- och 
arbetsförmågan, som exempelvis ekonomi, arbetsledning eller transporter till och från arbetet 
saknades helt.  

Många patienter har flera av de vanligaste ICF-koderna. Det fanns en stark samvariation 
mellan smärta, emotionella funktioner och energi och driftsfunktioner (trötthet). Även 
samvariationen mellan depressivitet och smärta var hög. Över hälften av de patienter som 
kodats som deprimerade har även en smärtkod. Att nära hälften av de patienter som har fått en 
ICF-kod för smärta också har en nedsatt rörlighet är kanske väntat, men en stor del av 
smärtpatienterna är också trötta och deprimerade, och omkring en femtedel av dem har 
nedsatt sömn och övervikt.  

Studien visar att läkare beskriver medicinska aspekter utifrån sjukdom och behandling. 
Beskrivning av funktionsnedsättning och särskilt aktivitetsbegränsning är bristfällig. Det är 
dessa  aspekter som Försäkringskassan frågar efter för sin bedömning. Denna kartläggning ger 
ett underlag för utveckling och kvalitetshöjning av kommunikationen kring medicinska 
underlag för bedömning av arbetsförmåga. Om ICF är ett sådant redskap får det fortsatta 
utvecklingsarbetet visa. 
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