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Information om införande av ICD-11
I maj 2019 kommer WHO föreslå att medlemsstaterna ska besluta om
formellt antagande av den elfte revideringen av ICD1, ICD-11. Beslutet att
anta ICD-11 fattas av Världsförsamlingen, som är organisationens beslutande
organ bestående av alla medlemsstater. Arbetet med att ta fram revideringen
av ICD-11 har pågått sedan år 2000. Enligt planeringen träder ICD-11 i kraft
den 1 januari 2022 förutsatt att beslutet om formellt antagande fattas av
medlemsstaterna i maj 2019.
Inför detta beslut har Socialstyrelsen påbörjat ett utredningsarbete, som bland
annat utgår från följande frågor:
• Vad som är nytt och förändrat i ICD-11 jämfört med ICD-10.
• Vad innebär ett införande av ICD-11 för berörda parter i Sverige.
Utgångspunkten är att Sverige avser att införa WHOs reviderade
klassifikation för sjukdomar, ICD-11. Socialstyrelsens avsikt är att påbörja
översättningsarbetet nästa år. Omfattningen av översättningsarbetet är idag
svår att bedöma vilket också gör det svårt att bedöma när i tiden som den
svenska versionen av ICD-11 kommer att finnas tillgänglig. Vi avser
återkomma med en tidplan under 2020 för införandet.
ICD revideras för att bättre återspegla utvecklingen inom hälsovetenskap
och medicinsk praxis. Redan 2003 började det stå klart för WHO och
samverkanscentrumen (the Collaborating Centres) att ICD behövde
revideras. Omfattningen av uppdateringsbehoven och möjligheten till
utveckling begränsades av ICD-10 strukturen och innehållet behövde
utvecklas och diskuteras med expertgrupper.2
Revisionsprocessen för ICD-11 är genom en samverkande webbaserad
redigering som är öppen för alla berörda parter, mer transparant och
inkluderande än tidigare. Denna delade process ökar möjligheterna till en
global konsensus om hur sjukdomar och hälsoproblem definieras och
registreras.
Några nya kvaliteter i ICD-11, utöver den innehållsmässiga uppdateringen,
är bland annat att klassifikationssystemet är kompatibelt med elektroniska
hälsoapplikationer och informationssystem. ICD-11 har inbyggda funktioner
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för att kunna användas gemensamt med ICF samt inbyggda länkar till
kommande ICHI.3 ICD-11 möjliggör kompletterande och mer detaljerade
beskrivningar av olika sjukdomar och hälsotillstånd, till exempel är
beskrivningar, tecken, symtom och annat sjukdomsrelaterat innehåll
definierat på ett strukturerat sätt så att de kan registreras mer exakt. ICD-11
kommer att finnas tillgänglig på flera språk på WHOs webbplats.
Skälen till att införa ICD-11 är bland annat:
• WHO har beslutat att 2019 års version av ICD-10 är den sista som publiceras,
ICD uppdateringen därefter är med andra ord ICD-11.4 Det var nästan 30 år
sedan WHO lanserade ICD-10 och det krävs nu en mer genomgripande
uppdatering för att harmonisera klassifikationen med den medicinska och
digitala utvecklingen. Fortsätter Sverige att använda en omodern
klassifikation som varken är innehållsmässigt uppdaterad eller anpassad för
moderna digitala system finns risk för att vi utvecklar egna nationella
versioner av klassifikationen och helt andra systemlösningar.
• WHOs redan utarbetade digitala lösning i ICD-11 ger Sverige möjligheten att
utveckla vårt nationella fackspråk i linje med e-hälsovisionen 2025.
• De inbyggda kopplingarna i ICD-11 till ICF och kommande ICHI innebär att
hela systemlösningen innefattar information om diagnos och hälsotillstånd,
dödsorsaker, vårdåtgärder och hälsorelaterade funktionstillstånd. Tidigare har
WHO presenterat klassifikationerna separat och i ett format som är mer
anpassat för en analog användning. Med denna nya tekniska lösning – det
digitala klassifikationssystemet – kommer det att bli enklare att läsa in och
nyttja samtliga av WHOs klassifikationer i ett hälsoinformationssystem.
• Både Socialstyrelsen och landstingen/regionerna har ett pågående arbete för
att modernisera sina system i linje med e-hälsovisionen 2025. Vill vi i Sverige
införa WHOs digitala klassificeringssystem inom en överskådlig framtid
behöver Socialstyrelsen i samarbete med landsting och regioner påbörja
förberedelsearbetet redan nu. Socialstyrelsen avser under förberedelsearbetets
gång ta kontakt med respektive landsting/region separat och sammankalla till
gemensamma möten samt ta kontakt med systemleverantörer och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). Socialstyrelsen avser också att ta kontakt
med alla berörda intressenter som professionen, andra myndigheter och
forskare.
• Sverige har ett nationellt intresse av att kunna jämföra oss med andra länder
både vad gäller dödlighet och sjuklighet. Grundförutsättningen för att kunna
göra detta är att alla länder rapporterar sin statistik på basis av WHOs
klassifikationer. På så sätt medverkar vi också till exempel i uppföljningen av
ICF – International classification of functioning, disability and health. ICHI - International classification of health
interventions.
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Beslutet fattades vid WHO-FIC council meeting i oktober 2017.
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Agenda 2030, med andra ord de globala målen för hållbar utveckling (SDGs)
som sker på WHOs center, Global Health Observatory (GHO).
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