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Avdelningen för statistik och jämförelser
Enheten för klassifikationer och terminologi

Ändringar i, tillägg till samt rättelser i
Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)
Kumulativ lista 2010-2018

2018-03-31

Sida Ursprungstext i ICF

Ändring i/tillägg till ICF

51

b114

b114

Orienteringsfunktioner
Allmänna psykiska funktioner
av att känna till och fastställa
sin relation till sig själv och
andra, till tid och till sin
omgivning

51

b1140

Orientering till tid

Ändring av
Allmänna psykiska funktioner av beskrivningstext
att känna till och fastställa sin

Orienteringsfunktioner

Ändringsdatum
2016-01-01

relation till tid, rum, sig själv och
andra, till föremål och närmaste
omgivning

b1140

Psykiska funktioner som ger
medvetenhet om dag, datum,
månad och år
52

Kommentar

Orientering till tid
Psykiska funktioner som ger
medvetenhet om tid på dagen,
veckodag, datum, månad och år

b1143

Orientering till föremål

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Ändring av
kodtext

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Psykiska funktioner som ger
medvetenhet om föremål eller
kännetecken hos föremål
52

b1144

Orientering till närmaste
omgivning
Psykiska funktioner som ger
medvetenhet om den egna
kroppen i relation till det
närmaste fysiska rummet

56

b1442

Återkallande av minne

56

b1442
b1443

Återkallande och
bearbetning av minne
Arbetsminne
Psykiska funktioner som jämför
och bearbetar information som
hämtas från både kort- och
långtidsminne

57

b1528A

Känsla av trygghet

Ny kod

2017-01-01

57

b1528B

Känsla av ensamhet

Ny kod

2017-01-01

b1565

Visuospatial perception

Tillägg av

2016-01-01

b16703

Mottagning av kroppsspråk Ny kod

57

b1565

Visuospatial perception
Psykiska funktioner
involverade i att med synen
urskilja föremåls relativa
position i omgivningen eller i
relation till sig själv

59

Psykiska funktioner involverade i Utesluter
att med synen urskilja föremåls
relativa position i omgivningen
eller i relation till sig själv
Utesluter:
orientering till föremål (b1143)
Psykiska funktioner för att tolka
meddelanden som är uttryckta
med kroppsspråk, gjorda med
händer och andra rörelser, för att

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Kommentar

Ändringsdatum

Ny kod

2016-01-01

2016-01-01

Funktioner för att producera
olika ljud genom passage av
luft genom luftstrupen
…
Utesluter:
psykiska språkfunktioner
(b167); artikuleringsfunktioner
(b320)

Funktioner för att producera
olika ljud genom passage av luft
genom luftstrupen
…
Utesluter:
psykiska språkfunktioner (b167);
artikuleringsfunktioner (b320);
alternativa
vokaliseringsfunktioner (b340)

Ändring av
text i
Utesluter

Funktioner för
b330
språkbehärskning och
rytm i tal
Att åstadkomma en rad av b3401
ljud

Funktioner för flyt och rytm Ändring av
kodtext
i tal

2016-01-01

2016-01-01

Funktioner för att frambringa
en varierad uppsättning av
vokaliseringar
Innefattar:
funktioner att jollra hos barn

Funktioner för att frambringa en
varierad uppsättning av
vokaliseringar
Innefattar:
funktioner för att gråta, kuttra,
gurgla och jollra t.ex. hos barn

Ändring av
text i
Innefattar

Tillägg av
text i
Innefattar

2016-01-01

Sida Ursprungstext i ICF

Ändring i/tillägg till ICF

60

b16713

förstå deras innebörd

Uttryckande av
kroppsspråk
Psykiska funktioner som är
nödvändiga för att framställa
meddelanden med kroppsspråk,
gjorda med händerna och andra
rörelser

69

b310

70

b330

71

b3401

75

b440

b310

Röstfunktioner

Andningsfunktioner

b440

Funktioner att andas in luft i
lungorna, gasutbyte mellan luft
och blod samt utandning
Innefattar:
funktioner i andningsfrekvens,
andningsrytm och
andningsdjup;
funktionsnedsättningar såsom
apné, hyperventilering,
oregelbunden andning,
paradoxal andning,
lungemfysem, luftrörsspasm
76

b450

Övriga
andningsfunktioner

Att åstadkomma en rad av
ljud

Andningsfunktioner
Funktioner att andas in luft i
lungorna, gasutbyte mellan luft
och blod samt utandning
Innefattar:
funktioner i andningsfrekvens,
andningsrytm och andningsdjup;
funktionsnedsättningar såsom
apné, hyperventilering,
oregelbunden andning, paradoxal
andning, luftrörsspasm,
lungemfysem; reduktion av
luftflödet genom övre och nedre
luftvägar

b450

Övriga funktioner som hänger
samman med
andningssystemet, såsom att
hosta, nysa och gäspa
Innefattar:
funktioner att blåsa, vissla och
andas genom munnen

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Röstfunktioner

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Övriga funktioner
relaterade till
andningssystemet

2017-01-01
Ändring av
beskrivningstext

Övriga funktioner som hänger
samman med andningssystemet,
såsom att producera och
transportera luftvägssekretion, att
hosta, nysa och gäspa
Innefattar: funktioner att blåsa,
vissla och andas genom munnen

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Sida Ursprungstext i ICF

Ändring i/tillägg till ICF

Kommentar

76

b4500

Ny kod

76

b4501

Funktioner för att andas
genom munnen
Funktioner för att hosta

Ändringsdatum
2017-01-01

Ny kod

2017-01-01

76

b4502

Funktioner för att nysa

Ny kod

2017-01-01

76

b4503

Funktioner för att gäspa

Ny kod

2017-01-01

76

b4504

Ny kod

2017-01-01

76

b45040

Funktioner relaterade till
slem
Produktion av slem

Ny kod

2017-01-01

76

b45041

Transport av slem

Ny kod

2017-01-01

76

b45048

Ny kod

2017-01-01

76

b45049

Ny kod

2017-01-01

76

b4508

Ny kod

2017-01-01

76

b4509

Andra specificerade
funktioner relaterade till
slem
Funktioner relaterade till
slem, ospecificerade
Andra specificerade övriga
funktioner relaterade till
andningssystemet
Övriga funktioner
relaterade till
andningssystemet,
ospecificerade
Att svälja

Ny kod

2017-01-01

78

b5105

b5105

Att svälja
Funktion att förflytta mat och
dryck genom munhåla, svalg
och matstrupe till magsäcken
med lämplig frekvens och
hastighet
Innefattar:
dysfagi (svårighet att svälja)
lokaliserad till mun, svalg eller
matstrupe;
funktionsnedsättning vid
passage av föda genom
matstrupen

78

b51050 Att svälja oralt

Funktion att förflytta substanser,
såsom mat, dryck och saliv
genom munhåla, svalg och
matstrupe till magsäcken med
lämplig frekvens och hastighet
Innefattar: dysfagi (svårighet att
svälja) lokaliserad till mun, svalg
eller matstrupe;
funktionsnedsättning vid passage
av substanser genom matstrupen

b51050

Funktion att förflytta mat och
dryck genom munhålan med
en lämplig frekvens och
hastighet
79

b51051 Svälja genom svalget

Funktion att förflytta substanser
genom munhålan med lämplig
frekvens och hastighet
Innefattar: att dregla

b51051

Funktion att förflytta mat och
dryck genom svalget med
lämplig frekvens och hastighet
79

b51052 Svälja genom matstrupen

Svälja genom svalget
Funktion att förflytta substanser
genom svalget med lämplig
frekvens och hastighet

b51052

Funktion att förflytta mat och
dryck genom matstrupen med
en lämplig frekvens och
hastighet

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Svälja oralt

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Svälja genom matstrupen
Funktion att förflytta substanser
genom matstrupen med lämplig
frekvens och hastighet

2017-01-01
Ändring av
beskrivningstext
Ändring av
text i
Innefattar

2017-01-01
Ändring av
beskrivningstext
Tillägg av
Innefattar
2017-01-01
Ändring av
beskrivningstext
2017-01-01
Ändradring
av
beskrivningstext

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Sida Ursprungstext i ICF
79

b5106

Kommentar

Ändring i/tillägg till ICF

Uppstötning eller kräkning b5106
Funktioner att förflytta föda
eller dryck i omvänd riktning
mot födointagande, dvs. från
magsäck till matstrupe, till mun
och ut

Funktioner för uppstötning
eller kräkning av innehåll i
magsäck, matstrupe eller
svalg

Ändring av
kodtext
Ändring av
beskrivningstext

Ändringsdatum
2017-01-01

Funktioner att förflytta
substanser såsom föda, dryck,
läkemedel, föremål som svalts
avsiktligt eller oavsiktligt i
omvänd riktning mot födointag

79

b51060

Kräkning

Ny kod

2017-01-01

79

b51061

Uppstötning

Ny kod

2017-01-01

83

b5550

Pubertetsfunktioner

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Funktioner i samband med
pubertetsdebut och manifestation
av primära och sekundära
kännetecken för kön
83

b55500

Utveckling av kropps- och
könshår
Funktioner i samband med
utveckling av kropps- och
könshår

83

b55501

Utveckling av bröst och
bröstvårta
Funktioner i samband med
utveckling av bröst och
bröstvårta

83

b55502

Utveckling av penis,
testiklar och pung
Funktioner i samband med
utveckling av penis, testiklar och
pung

83

b55508

83

b55509

86

b6503

Pubertetsfunktioner, andra
specificerade
Pubertetsfunktioner,
ospecificerade
Menstruationsstart
Funktioner relaterade till start av
den första menstruationen
(menarche)

86

b6504

Upphörande av
menstruation
Funktioner relaterade till tillfällig
eller permanent upphörande av
menstruation
Innefattar:
amenorré, menopaus, för tidig
menopaus

87

b670

Obehag i samband med
menstruationscykeln

b670

Förnimmelser som uppkommer
i samband med sexuell

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Förnimmelser i samband
med genitala och
reproduktiva funktioner
Förnimmelser i samband med

2018-03-31
Ändring av
kodtext
Ändring av
beskrivningstext

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Sida Ursprungstext i ICF

Ändring i/tillägg till ICF

upphetsning, under samlag, och
under menstruationscykel och
besläktade genitala eller
reproduktiva funktioner

Kommentar

Ändringsdatum

samlag, menstruation och
relaterade genitala eller
reproduktiva funktioner

87

b6700

Obehag i samband med
samlag

b6700

Förnimmelser i samband
med samlag

Ändring av
kodtext

2018-03-31

87

b6701

Obehag i samband med
menstruationscykeln

b6701

Förnimmelser i samband
med menstruationscykeln

Ändring av
kodtext

2018-03-31

87

b6702

Obehag i samband med
menstruationscykelns
upphörande

b6702

Förnimmelser i samband
med menstruationscykelns
upphörande
Förnimmelser i samband
med könsfunktioner

Ändring av
kodtext

2018-03-31

Ny kod

2018-03-31

Ändring av
Innefattar

2016-01-01

Åndring av
Innefattar

2016-01-01

87

b6703

Förnimmelser i samband med
upphetsning av könsorgan
Innefattar: förnimmelser i
samband med självstimulering av
könsorgan
Utesluter: sexuella funktioner
(b640); fortplantningsfunktioner
(b660)
91

b735

Muskeltonusfunktioner

b735

Funktioner vad avser den
spänning som finns i muskler i
vila och det motstånd muskler
bjuder vid passiva rörelser
Innefattar:
funktioner vad avser
muskeltonus i enskilda muskler
och muskelgrupper, muskler i
en extremitet, i ena sidan av
kroppen, i nedre kroppshalvan,
i alla extremiteter, i bålen och i
kroppens samtliga muskler;
funktionsnedsättningar som
t.ex. minskad muskeltonus,
ökad muskeltonus, spasticitet
92

b750

Motoriska
reflexfunktioner

Funktioner vad avser den
spänning som finns i muskler i
vila och det motstånd muskler
bjuder vid passiva rörelser
Innefattar:
funktioner vad avser
muskeltonus i enskilda muskler
och muskelgrupper, muskler i en
extremitet, i ena sidan av
kroppen, i nedre kroppshalvan, i
alla extremiteter, i bålen och i
kroppens samtliga muskler;
funktionsnedsättningar som t.ex.
minskad muskeltonus, ökad
muskeltonus, spasticitet, myotoni
och paramyotoni

b750

Funktioner för icke viljemässig
sammandragning av muskler
som utlöses automatiskt genom
specifika stimuli
Innefattar:
sträckreflex, automatisk lokal
ledreflex, reflexer som utlöses
genom smärtande stimuli och
andra utifrån kommande
stimuli; withdrawal-reflex,
bicepsreflex,
brachioradialisreflex,
quadricepsreflex, patellarreflex,
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Muskeltonusfunktioner

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Motoriska reflexfunktioner
Funktioner för icke viljemässig
sammandragning av muskler som
utlöses automatiskt genom
specifika stimuli
Innefattar:
sträckreflex, automatisk lokal
ledreflex, reflexer som utlöses
genom smärtande stimuli och
andra utifrån kommande stimuli;
withdrawal-reflex, bicepsreflex,
brachioradialisreflex,
quadricepsreflex, patellarreflex,
akillesreflex, förekomst och
kvarstående av reflexer

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Sida Ursprungstext i ICF

Ändring i/tillägg till ICF

Kommentar

Ändringsdatum

b7502

Tillägg av
Innefattar

2016-01-01

akillesreflex
93

b7502

Reflexer som genereras
genom andra utifrån
kommande stimuli
Funktioner för icke
viljemässiga
sammandragningar av muskler,
som utlöses automatiskt genom
yttre, icke skadliga, stimuli

Reflexer som genereras
genom andra utifrån
kommande stimuli
Funktioner för icke viljemässiga
sammandragningar av muskler,
som utlöses automatiskt genom
yttre, icke skadliga, stimuli
Innefattar:
sökreflex, gripreflex, sugreflex
och andra primitiva reflexer

94

b761

Spontana rörelser

Ny kod

2017-01-01

94

b7610

Generella rörelser

Ny kod

2017-01-01

94

b7611

Specifika spontana rörelser

Ny kod

2017-01-01

94

b7618

Ny kod

2017-01-01

94

b7619

Andra specificerade
spontana rörelser
Spontana rörelser,
ospecificerade
Att se

Ny kod

2017-01-01

117

d110

d110

Att se
Avsiktlig användning av synen
för att uppfatta visuella stimuli
såsom att titta på ett
sportevenemang eller på barn
som leker

117

d115

Att lyssna

Att avsiktligt använda synen för
att uppfatta visuella stimuli
såsom att följa ett föremål med
blicken, titta på ett
sportevenemang, på människor
eller på barn som leker

d120

Annat målinriktat
utnyttjande av
sinnesintryck

Att lyssna

d120

Ändring av
Annat målinriktat
utnyttjande av sinnesintryck beskrivnings-

d1200

2016-01-01

Att avsiktligt använda hörseln för beskrivningstext
att uppfatta auditiva stimuli
såsom att lyssna på radio,
mänsklig röst, musik, en
föreläsning, eller en historia som
en annan person berättar

Att avsiktligt använda kroppens
övriga grundläggande sinnen för
att uppfatta stimuli såsom att
beröra och känna ytstruktur,
smaka på sötsaker eller lukta på
blommor

Avsiktlig användning av
kroppens övriga grundläggande
sinnen för att uppfatta stimuli
såsom att beröra och känna
ytstruktur, smaka på sötsaker
eller lukta på blommor
117

Ändring av

d115

Avsiktlig användning av
hörseln för att uppfatta auditiva
stimuli såsom att lyssna på
radio, musik eller en
föreläsning
117

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

2017-01-01

text

Att undersöka med munnen Ny kod

2016-01-01

Att utforska föremål genom att
känna på dem med mun eller
läppar
117

d1201

Att undersöka med känseln

Ny kod

Att utforska föremål genom att
känna på dem med händer,
fingrar eller andra kroppsdelar
Utesluter:
att undersöka med munnen

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

2016-01-01

7
Sida Ursprungstext i ICF

Ändring i/tillägg till ICF

117

d1202

Kommentar

Ändringsdatum

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

(d1200)

Att lukta
Att uppfatta föremål med
luktsinnet genom att föra dem till
näsan eller näsan till föremålen

117

d1203

Att smaka
Att utforska smaken på mat eller
dryck genom att bita, tugga, suga

117

d130

d130

Att härma
Att imitera eller härma som
grundläggande komponent i
lärandeprocessen såsom att
efterlikna en gest, ett ljud eller
bokstäverna i ett alfabet

117

Att härma
Att imitera eller härma som
grundläggande komponent i
lärandeprocessen såsom att
efterlikna ett ansiktsuttryck, en
gest, ett ljud eller bokstäverna i
alfabetet

d131

Att lära sig genom att
använda föremål

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

Ny kod

2018-03-31

Ny kod

2018-03-31

Ny kod

2018-03-31

Ny kod

2018-03-31

Att lära sig genom att utföra
enkla handlingar med ett enda
föremål, två eller flera föremål,
symbolisk lek eller låtsaslek,
såsom att slå till föremål, banka
med klossar, leka med dockor
eller bilar
Utesluter: lek och spel (d9200),
att bära, flytta och hantera
föremål (d430-d449)
117

d1310

Att lära sig genom att
använda ett enda föremål
Att lära sig genom att utföra
enkla handlingar med ett enda
föremål eller en leksak genom att
manipulera, banka, flytta, släppa
etc.

117

d1311

Att lära sig genom att
använda flera föremål
tillsammans
Att lära sig genom att utföra
enkla handlingar som rör två
eller flera föremål, leksaker eller
annat material utan hänsyn till de
specifika egenskaperna hos
föremålen, leksakerna eller
materialen

117

d1312

Att lära sig genom att
använda flera föremål
tillsammans på avsett sätt
Att lära sig genom att utföra
handlingar rörande två eller flera
föremål, leksaker eller material
med avseende på specifika
egenskaper, t.ex. sätta lock på en
låda, kopp på ett fat

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
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Ändring i/tillägg till ICF

Kommentar

117

d1313

Ny kod

Ändringsdatum
2018-03-31

Ny kod

2018-03-31

Ny kod

2018-03-31

Ny kod

2016-01-01

Att lära sig enstaka ord eller Ny kod
meningsfulla symboler

2016-01-01

Att lära sig genom att
använda föremål på ett
symboliskt sätt
Att lära sig genom att använda
föremål, leksaker eller material
symboliskt, såsom att mata eller
klä på en docka eller använda en
simulerad miljö

117

d1318

117

d1319

117

d132

Att lära sig genom att
använda föremål, andra
specificerade
Att lära sig genom att
använda föremål,
ospecificerade
Att tillägna sig språk
Att utveckla förmågan att
benämna personer, föremål,
händelser och känslor med ord,
symboler, fraser och meningar
Innefattar:
återinlärning av språk
Utesluter:
att lära sig ytterligare ett språk
(d133); kommunikation (d310d399)

117

d1320

Att lära sig ord eller
meningsfulla symboler såsom
grafiska eller manuella tecken
eller symboler
117

d1320

Att lära sig enstaka ord
eller meningsfulla
symboler

d1320

Att lära sig ord eller
meningsfulla symboler såsom
grafiska eller handskrivna tecken
eller symboler

Att lära sig ord eller
meningsfulla symboler såsom
grafiska eller manuella tecken
eller symboler
117

Att lära sig enstaka ord eller Ändring av
beskrivningsmeningsfulla symboler

d1321

Att kombinera ord till
fraser

2017-01-01

text

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Att lära sig att kombinera ord till
fraser
117

d1322

Att lära sig syntax
Att lära sig att producera
grammatiskt riktiga meningar
eller sekvenser av meningar

117

d1322

Att lära sig syntax

d1322

Att lära sig att producera
grammatiskt riktiga meningar
eller sekvenser av meningar
117

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Att lära sig syntax
Att lära sig att formulera korrekt
uppbyggda meningar eller
sekvenser av meningar

d1328

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

2017-01-01
Ändring av
beskrivningstext

Att tillägna sig språk, annat Ny kod
specificerat

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

2016-01-01
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Ändring i/tillägg till ICF

Kommentar

117

d1329

Ny kod

Ändringsdatum
2016-01-01

117

d133

Ny kod

2016-01-01

Att tillägna sig språk,
ospecificerat
Att lära sig ytterligare ett
språk
Att utveckla förmågan att
benämna personer, föremål,
händelser och känslor med ord,
symboler, fraser och meningar i
ytterligare ett språk såsom ett
främmande språk eller
teckenspråk
Utesluter:
att tillägna sig språk (d132);
kommunikation (d310-d399)

117

d135

d135

Att repetera
Att upprepa en följd av händelser eller
symboler som grundläggande
komponent i lärandeprocessen såsom
att räkna med tiotal eller att recitera
en dikt

117

2018-03-31
Ändring av
beskrivningsAtt upprepa en följd av händelser
text
eller symboler som

Att repetera

grundläggande komponent i
lärandeprocessen såsom att räkna
med tiotal eller att recitera ett rim
med gester eller ackord på ett
musikinstrument

d137

Att tillägna sig begrepp

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Att utveckla förmåga att förstå
och använda grundläggande och
komplexa begrepp för det som
kännetecknar saker, personer
eller händelser
117

d1370

Att tillägna sig
grundläggande begrepp
Att lära sig använda sådana
begrepp som storlek, form,
kvantitet, längd, likhet, motsats

117

d1371

Att tillägna sig komplexa
begrepp
Att lära sig använda sådana
begrepp som klassificering,
gruppering, ordningsföljd,
omvänd ordningföljd
(reversibilitet)

117

d1378

117

d1379

117

d138

Att tillägna sig begrepp,
andra specificerade
Att tillägna sig begrepp,
ospecificerade
Att ta reda på information
Att ta reda på fakta om personer,
saker och händelser såsom att
fråga varför, vad, var och hur, att
fråga efter namn
Utesluter:
att tillägna sig begrepp (d137);
att förvärva färdigheter (d155)

117

d138

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Att ta reda på information d138
Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Att ta reda på information

2017-01-01
Ändring av
beskrivnings-

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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d140

d140

Att lära sig läsa
Att utveckla förmågan att på ett
flytande och korrekt sätt läsa
skriftligt material, inklusive
punktskrift, såsom att känna
igen tecken och bokstäver, att
uttala ord med korrekt uttal och
förstå ord och uttryck

117

Ändringsdatum

Att ta reda på fakta om personer, text
föremål och händelser såsom att
fråga varför, vad, var och hur, att
fråga efter namn
Utesluter: att tillägna sig begrepp
(d137); att förvärva färdigheter
(d155)

Att ta reda på fakta om
personer, saker och händelser
såsom att fråga varför, vad, var
och hur, att fråga efter namn
Utesluter:
att tillägna sig begrepp (d137);
att förvärva färdigheter (d155)
117

Kommentar

Ändring i/tillägg till ICF

Att lära sig läsa
Att utveckla förmågan att på ett
flytande och korrekt sätt läsa
skriftligt material (inklusive
punktskrift och andra symboler),
såsom att känna igen tecken och
bokstäver, att uttala skrivna ord
med korrekt uttal och förstå
skrivna ord och uttryck

d1400

Att lära sig känna igen
symboler, inklusive siffror,
ikoner, tecken, bokstäver
och ord

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

Ny kod

2017-01-01

Att lära sig grundläggande
färdigheter för att tyda symboler,
tecken, bokstäver och ord
117

d1400

Att lära sig känna igen
d1400
symboler, inklusive siffror,
ikoner, tecken, bokstäver
och ord
Att lära sig grundläggande
färdigheter för att tyda
symboler, tecken, bokstäver
och ord

117

d1401

Att lära sig känna igen
symboler
Att lära sig grundläggande
färdigheter för att tyda symboler
såsom figurer, ikoner, tecken,
bokstäver och ord

Att lära sig uttala skrivna
ord

2018-03-31
Ändring av
kodtext
Ändring av
beskrivningstext

Ny kod

2017-01-01

Ny kod

2017-01-01

Ny kod

2017-01-01

Ny kod

2017-01-01

Att lära sig grundläggande
färdigheter för att korrekt uttala
tecken, bokstäver och ord
117

d1402

Att lära sig förstå skrivna
ord och fraser
Att lära sig grundläggande
färdigheter för att förstå
innebörden i skrivna ord och
texter

117

d1408

117

d1409

117

d145

Att lära sig skriva

d145

Att utveckla förmågan att
framställa symboler som
representerar ljud, ord eller
fraser för att uttrycka mening,
inklusive att skriva punktskrift,
såsom att stava riktigt och att

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Att lära sig läsa, annat
specificerat
Att lära sig läsa,
ospecificerat
Att lära sig skriva
Att utveckla förmågan att
framställa symboler som
representerar ljud, ord eller fraser
för att uttrycka mening,
(inklusive punktskrift och andra
symboler), såsom att stava riktigt

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Kommentar

Ändringsdatum

Ny kod

2017-01-01

Att lära sig skriva symboler, Ny kod
tecken och bokstäver

2017-01-01

Ändring i/tillägg till ICF

använda korrekt grammatik
117

och att använda korrekt
grammatik

d1450

Att lära sig använda
skrivredskap
Att lära sig grundläggande
färdigheter för att skriva
symboler eller bokstäver, såsom
att hålla en penna, krita eller
pensel, skriva ett tecken eller en
symbol på ett papper, använda
brailleskrivare, tangentbord eller
kringutrustning till dator (mus)

117

d1451

Att lära sig grundläggande
färdigheter för att överföra ett
ljud (morfem) till en symbol eller
tecken (grafem)
117

d1452

Ny kod

2017-01-01

Ny kod
Att lära sig skriva, annat
specificerat
Ny kod
Att lära sig skriva,
ospecificerat
Att förvärva grundläggande Ny kod
färdigheter i matematik

2017-01-01

Att lära sig skriva ord och
fraser
Att lära sig grundläggande
färdigheter för att överföra talade
ord eller idéer till skrivna ord
eller fraser

117

d1458

117

d1459

117

d1500

2017-01-01
2016-01-01

Att lära sig grundläggande
matematik såsom räkning,
nummerföljd och gruppering
117

d1500

Att förvärva
d1500
grundläggande färdigheter
i matematik
Att lära sig grundläggande
matematik såsom räkning,
nummerföljd och gruppering

117

d1501

Att lära sig grundläggande
matematik

Ändring av
kodtext

2017-01-01

Ny kod

2016-01-01

Ändring av
kodtext

2017-01-01

Ny kod

2016-01-01

Att lära sig grundläggande
matematik såsom räkning,
nummerföljd och gruppering

Att förvärva färdigheter i
att känna igen siffror,
aritmetiska tecken och
symboler
Att lära sig känna igen och
använda siffror

117

d1501

Att förvärva färdigheter i
att känna igen siffror,
aritmetiska tecken och
symboler

d1501

Att lära sig känna igen och
använda siffror

Att lära sig känna igen och
använda siffror
117

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Att lära sig känna igen
siffror, aritmetiska tecken
och symboler

d1502
Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Att förvärva färdigheter i

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Kommentar

Ändring i/tillägg till ICF

Ändringsdatum

att utföra grundläggande
beräkningar
Att lära sig att känna igen
symboler för användning i
addition, subtraktion,
multiplikation och division
117

d1502

Att förvärva färdigheter i
att utföra grundläggande
beräkningar

d1502

Ändring av

117

d1508

117

d1509

118

118

d155

d1550

d1551

Att förvärva färdigheter

d155

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

Att utveckla grundläggande och
sammansatta förmågor att
integrera handlingar eller
uppgifter som att initiera och
fullfölja förvärvandet av en
färdighet såsom att hantera
verktyg eller leksaker eller spela
spel

Att förvärva
d1550
grundläggande färdigheter

Att förvärva grundläggande Ändring av
beskrivningsfärdigheter

Att lära elementära
målinriktade handlingar såsom
att lära sig att hantera
matbestick, en penna eller ett
verktyg

Att lära grundläggande
målinriktade handlingar såsom
att lära sig att hantera enkla
redskap, som pennor eller
matbestick

d1551

Att lära integrerade
uppsättningar av handlingar
som att följa regler, ordna sina
rörelser i en bestämd
rörelsesekvens, koordinera
rörelser såsom att lära sig spela
spel, t.ex. fotboll, eller att lära
sig använda ett snickarverktyg
118

Att lära sig räkna och
beräkna, annat specificerat
Att lära sig räkna och
beräkna, ospecificerat
Att förvärva färdigheter

Att utveckla grundläggande och
sammansatta förmågor att
integrera handlingar eller
uppgifter som att initiera och
fullfölja förvärvandet av en
färdighet såsom att hantera
verktyg eller spela spel, t.ex.
schack

Att förvärva sammansatta
färdigheter

2017-01-01

Att lära sig att känna igen
beskrivningssymboler för addition,
text
subtraktion, multiplikation och
division samt att lära sig använda
dessa räknesätt

Att lära sig att känna igen
symboler för användning i
addition, subtraktion,
multiplikation och division

118

Ändring av
Att lära sig utföra
grundläggande beräkningar kodtext

Att förvärva sammansatta
färdigheter
Att lära integrerade uppsättningar
av handlingar som att följa
regler, ordna sina rörelser i en
bestämd rörelsesekvens och
koordinera sina rörelser, såsom
att lära sig spela spel (t.ex.
fotboll eller schack) eller att
använda ett snickarverktyg

d1600

Att fokusera
uppmärksamhet på en
person

2016-01-01

text

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

Ny kod

2017-01-01

Ny kod

2017-01-01

Att avsiktligt fokusera på
kännetecken hos andra
människor såsom deras ansikte,
beröring eller röst
118

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

d1601

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Att fokusera
uppmärksamhet på
omgivningen

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Kommentar

Ändringsdatum

Ny kod

2017-01-01

Ny kod

2017-01-01

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Att använda färdigheter och Ny kod
strategier i enkla
beräkningsprocesser

2016-01-01

Ändring i/tillägg till ICF
Att avsiktligt fokusera på
företeelser i omgivningen såsom
förändringar i kvalitet, kvantitet
eller intensitet av fysiska eller
sociala stimuli

118

d1608

118

d1609

118

d1700

Att fokusera
uppmärksamhet, annat
specificerat
Att fokusera
uppmärksamhet,
ospecificerat
Att använda allmänna
färdigheter och strategier i
skrivprocessen
Att använda ord med korrekt
innebörd och tillämpa vedertagen
meningsbyggnad

118

d1701

Att använda vedertaget
grammatiskt språkbruk i
skriven text
Att använda standardiserad
stavning, punktering och rätt
ordformer etc.

118

d1702

Att använda allmänna
färdigheter och strategier
för att skriva text
Att använda ord och meningar
för att förmedla komplexa
innebörder och abstrakta idéer

118

d1708

118

d1709

119

d1720

Att skriva, annat
specificerat
Att skriva, ospecificerat

Att genomföra enkla numeriska
operationer såsom att räkna,
gruppera, ordna och aritmetiska
beräkningar
119

d1720

Att använda färdigheter
och strategier i enkla
beräkningsprocesser

d1720

Att genomföra enkla numeriska
operationer såsom att räkna,
gruppera, ordna och aritmetiska
beräkningar
119

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

2017-01-01
Ändring av
kodtext
Ändring av
beskrivningsAtt utföra enkla sifferberäkningar text

Att använda färdigheter och
strategier för att utföra
enkla sifferberäkningar
såsom att räkna, gruppera, ordna
siffror i följd och göra
aritmetiska beräkningar

d1721

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Att använda färdigheter och Ny kod
strategier för att utföra
komplexa numeriska
operationer och
beräkningar

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

2016-01-01
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Kommentar

Ändring i/tillägg till ICF

Ändringsdatum

Att tillämpa matematiska
procedurer och metoder såsom
algebra, kalkyler och geometri
för att lösa problem
119

d1721

Att använda färdigheter
d1721
och strategier för att
utföra komplexa
numeriska operationer och
beräkningar
Att tillämpa matematiska
procedurer och metoder såsom
algebra, kalkyler och geometri
för att lösa problem

119

d1728

119

d1729

121

d2302

Slutföra den dagliga
rutinen

d2302

Att genomföra enkla,
sammansatta och samordnade
handlingar som en person
behöver göra för att slutföra
dagliga rutiner eller plikter

121

d2304

Att använda färdigheter och Ändring av
kodtext
strategier för att utföra
komplexa sifferberäkningar

2017-01-01

Att tillämpa matematiska
procedurer och metoder såsom
algebra, kalkyler och geometri
för att lösa problem

Ny kod
Att räkna och beräkna,
annat specificerat
Ny kod
Att räkna och beräkna,
ospecificerat
Slutföra den dagliga rutinen Ändring av

2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01

Att genomföra enkla,
sammansatta och samordnade
handlingar som en person
behöver göra för att slutföra
dagliga rutiner eller plikter
såsom att klä på sig, äta frukost,
ge sig iväg till skola eller arbete
och återvända hem i slutet av
dagen

beskrivningstext

Att anpassa sig till
förändringar i daglig rutin

Ny kod

2017-01-01

Ny kod

2017-01-01

Att avbryta och ändra uppgifter
och handlingar för att svara på
nya krav eller göra en övergång
från ett vanligt akvititetsmönster
till en ny uppsättning av
aktiviteter för att fullgöra dagliga
uppgifter
124

d298A

Att hantera sitt beteende
Att genomföra enkla eller
sammansatta och samordnade
handlingar genom att hantera
beteenden och känslouttyck på
ett lämpligt sätt i förhållande till
nya situationer, krav och
förväntningar, såsom att vara tyst
på ett bibliotek

123

d310

Att kommunicera genom
att ta emot talade
meddelanden

d310

Att begripa ordagranna och
dolda innebörder i talade
meddelanden såsom att förstå
att ett uttalande påstår ett
faktum eller är ett idiomatiskt
uttryck
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Att kommunicera genom att Tillägg av
ta emot talade meddelanden Innefattar
Att begripa ordagranna och dolda
innebörder i talade meddelanden
såsom att förstå att ett uttalande
påstår ett faktum eller är ett
idiomatiskt uttryck
Innefattar: Att kommunicera
genom att ta emot enkla talade
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

2017-01-01

15
Sida Ursprungstext i ICF

Kommentar

Ändring i/tillägg till ICF

Ändringsdatum

meddelanden eller komplexa
talade meddelanden
123

d3101

Att kommunicera genom att Ny kod
ta emot enkla talade
meddelanden

2017-01-01

Att begripa den ordagranna
innebörden i enkla talade
meddelanden
123

d3102

Att kommunicera genom att Ny kod
ta emot komplexa talade
meddelanden

2017-01-01

Att begripa den ordagranna och
dolda innebörden i komplexa
talade meddelanden
123

d3108

123

d3109

123

d3152

Att kommunicera genom
att ta emot teckningar och
fotografier

d3152

Att begripa innebörden i
teckningar, (t.ex.
streckteckningar, grafisk
framställning, målningar,
tredimensionella
framställningar), grafer, kartor
och fotografier såsom att förstå
att en uppåtgående linje på ett
längddiagram visar på att ett
barn växer
124

Att kommunicera genom att
ta emot talade
meddelanden, andra
specificerade
Att kommunicera genom att
ta emot talade
meddelanden,
ospecificerade
Att kommunicera genom att
ta emot teckningar och
fotografier

Ny kod

2017-01-01

Ny kod

2017-01-01

2016-01-01
Ändring av
beskrivningst
ext

Att begripa innebörden i
teckningar, (t.ex.
streckteckningar, grafisk
framställning, målningar,
tredimensionella framställningar,
piktogram), grafer, kartor och
fotografier såsom att förstå att en
uppåtgående linje på ett
längddiagram visar på att ett barn
växer

d3300

Att åstadkomma
meningsfulla ljud

Ny kod

2018-03-31

Ny kod

2018-03-31

Ny kod

2018-03-31

Att använda enskilda ord för att
benämna objekt, personer eller
handlingar såsom boll, mamma,
hej då
124

d3301

Att åstadkomma enkla
talade meddelanden
Att använda ord för att
åstadkomma enkla talade
meddelanden, såsom enkla eller
få ord eller att uttrycka behov
(t.ex. jag vill...) eller känsla (t.ex.
jag gillar…)

124

d3302

Att åstadkomma komplexa
talade meddelanden
Att använda ord för att
åstadkomma komplexa talade

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Kommentar

Ändring i/tillägg till ICF

Ändringsdatum

meddelanden (fullständiga
meningar) såsom att ge en
förklaring eller fråga efter en
vägbeskrivning
124

d3308

Att tala, andra specificerade Ny kod

2018-03-31

124

d3309

Att tala, ospecificerade

Ny kod

2018-03-31

132

d331

Preverbal vokalisation

Ny kod

2018-03-31

Ny kod

2016-01-01

Att med ljud uttrycka
medvetenhet om att en annan
person är i närheten, såsom att
göra ljud när mamman är i
närheten; jollra, jollra i
turtagningsaktiviteter; vokalisera
som svar på tal genom att imitera
ljud i en turtagningsprocedur
Utesluter: att sjunga (d332)
124

d332

Att sjunga
Att använda toner i en följd som
resulterar i en melodi för att
förmedla budskap
Innefattar:
humma, skandera

124

125

d3350

d3500

d3350 Att uttrycka sig genom
kroppsspråk
Att uttrycka innebörd genom
kroppsrörelser såsom genom mimik
(t.ex. att le, rynka pannan och skaka på
huvudet), arm- och handrörelser samt
kroppsställning såsom att omfamna för
att antyda en varm känsla

d3350

Att starta en konversation

d3500

Att starta en konversation

Ändring av

d3501

Att hålla igång en
konversation

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

Att uttrycka meddelanden genom
avsiktliga kroppsrörelser såsom
genom ansiktsrörelser (t.ex. att
le, rynka pannan och skaka på
huvudet), arm- och handrörelser
samt kroppsställningar (t.ex. att
omfamna för att antyda ömhet)
eller att peka för att få
uppmärksamhet eller en sak

Att börja ett samtal eller
tankeutbyte såsom att
presentera sig, hälsa på
sedvanligt sätt och introducera
ett samtalsämne eller ställa
frågor

125

d3501

Att hålla igång en
konversation
Att underhålla och föra ett
samtal genom att tillföra
synpunkter till ämnet, att
introducera ett nytt
samtalsämne eller återuppta ett
ämne som tidigare nämnts
liksom även att tala eller teckna
i turordning

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Att uttrycka sig genom
kroppsspråk

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

2018-03-31
Ändring av
beskrivningstext

2016-01-01

beskrivningsAtt påbörja samspel såsom att
text
initiera en turtagningsaktivitet
genom ögonkontakt eller på
annat sätt, vilket leder till
kommunikation eller samtal som
att presentera sig, hälsa på
sedvanligt sätt eller att
introducera ett samtalsämne eller
ställa frågor

Att fortsätta och forma ett samtal
eller samspel genom att turas om
att uttrycka sig, tala eller
använda tecken, samt genom att
tillföra nya idéer, introducera ett
nytt samtalsämne eller återuppta
ett ämne som tidigare nämnts

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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126

d3600

Kommentar

Ändring i/tillägg till ICF

Att använda
d3600
telekommunikationsutrust
ning

Ändring av
Att använda
telekommunikationsutrustni beskrivningstext
ng

Att använda telefoner eller
annan utrustning, såsom fax
eller telexmaskiner, text- och
bildtelefoner som
kommunikationsmedel

Att använda telefoner, datorer
och annan elektronisk utrustning
för telekommunikation

128

d4107

Att rulla över

Ändringsdatum
2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Att flytta kroppen från en
position till en annan i liggande
ställning såsom att vända från
sida till sida eller från mage till
rygg
128

d4155

Att bibehålla huvudets
ställning
Att kontrollera huvudets position
och bära upp huvudets tyngd
under en bestämd tidsperiod

129

d430

Att lyfta och bära föremål

d430

Att lyfta upp ett föremål eller ta
något från en plats till en annan
såsom att lyfta en kopp eller
bära ett barn från ett rum till ett
annat
129

d4302

Att bära i armarna

Att lyfta upp ett föremål eller ta
något från en plats till en annan
såsom att lyfta en kopp eller
leksak eller att bära en låda eller
ett barn från ett rum till ett annat

d4302

Att med hjälp av armar och
händer ta eller flytta ett föremål
från en plats till en annan
såsom att bära ett barn
129

d4303

Att bära på skuldror, höft
eller rygg

d4402

Att hantera eller
manipulera

d4303

d4403

d4402

Att använda fingrar och händer
för att släppa något så att det
faller eller ändrar ställning
såsom att släppa ett
klädesplagg

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Att hantera eller
manipulera
Att använda fingrar och händer
för att utöva kontroll eller visa
något såsom att hantera mynt
eller andra små föremål som
saxar, skosnören, pennor,
ätpinnar, knivar och gafflar

d4403

Att släppa

Att bära på skuldror, höft
eller rygg
Att med hjälp av skuldror, höft
eller rygg eller någon
kombination av dessa ta eller
flytta ett föremål från en plats till
en annan såsom att bära ett stort
paket eller en skolväska

Att använda fingrar och händer
för att utöva kontroll eller visa
något såsom att hantera mynt
eller andra små föremål

130

Att bära i armarna
Att med hjälp av armar och
händer ta eller flytta ett föremål
från en plats till en annan såsom
att bära ett husdjur, barn eller
annat större föremål

Att med hjälp av skuldror, höft
eller rygg eller någon
kombination av dessa ta eller
flytta ett föremål från en plats
till en annan såsom att bära ett
stort paket
130

Att lyfta och bära föremål

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Att släppa
Att använda fingrar och händer
för att släppa något så att det
faller eller ändrar ställning såsom
att släppa ett klädesplagg eller en
bit mat till ett husdjur

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ändring i/tillägg till ICF

Kommentar

131

d4450

Ändring av
beskrivningstext

d4450

Att dra
Att använda fingrar, händer och
armar för att föra ett föremål i
riktning mot sig själv, eller att
flytta det från en plats till en
annan

131

d4451

Att föra eller knuffa

Att använda fingrar, händer och
armar för att föra ett föremål i
riktning mot sig själv, eller att
flytta det från en plats till en
annan såsom att dra i ett snöre
eller dra igen och stänga en dörr

d4451

Att använda fingrar, händer och
armar för att flytta något bort
från sig själv eller att flytta det
från en plats till en annan
såsom att knuffa bort ett djur
131

d4453

Att vända eller vrida
händer eller armar

Att föra eller knuffa
Att använda fingrar, händer och
armar för att flytta något bort
från sig själv eller att flytta det
från en plats till en annan såsom
att putta en leksak eller knuffa
bort ett djur

d4453

Att använda fingrar, händer och
armar för att rotera, vända eller
böja ett föremål som krävs för
att använda verktyg och
redskap
132

Att dra

d451

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

Att vända eller vrida händer Ändring av
beskrivningseller armar
Att använda fingrar, händer eller
armar för att rotera, vända eller
böja ett föremål som krävs för att
öppna en burk eller använda
verktyg såsom en tandborste eller
skruvmejsel

Att gå uppför och nedför i
trappor

Ändringsdatum
2016-01-01

2016-01-01

text

Ny kod

2018-03-31

Ändring av
kodtext
Tillägg av
Utesluter

2018-03-31

Ny kod

2016-01-01

Att förflytta sig uppåt och nedåt
så att minst en fot alltid är på
marken, såsom att gå uppför och
nedför i trappor eller
trottoarkanter
Utesluter: att gå (d450); att
klättra (d4551)
132

d4551

Att klättra eller gå i trappa d4551
…

131

d446

Att klättra
…
Utesluter: att gå uppför och
nedför i trappor (d451)

Fotens finmotoriska
användning
Att genomföra koordinerade
handlingar för att plocka upp,
manipulera/hantera och släppa
föremål genom att använda sina
fötter och tår
Utesluter:
att flytta föremål med hjälp av
benen (d435)

133

d4601

Att röra sig inom andra
byggnader än hemmet

d4601

Att gå och förflytta sig inom
andra byggnader än det egna
hemmet såsom att röra sig runt
i andra människors hem, andra
privata byggnader, i samhället
och privata och offentliga
byggnader och anslutna

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Att röra sig inom andra
byggnader än hemmet
Att gå och förflytta sig inom
andra byggnader än det egna
hemmet som i andra människors
hem, andra privata byggnader, i
samhället och offentliga
byggnader och anslutna områden

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

19
Sida Ursprungstext i ICF

Ändring i/tillägg till ICF

Kommentar

Ändringsdatum

d465

2018-03-31
Ändring av
beskrivningstext

områden
133

d465

Att förflytta sig med hjälp
av utrustning
Att förflytta hela kroppen från
plats till plats, på vilket
underlag eller avstånd som
helst med hjälp av specifika
hjälpmedel som utformats för
att underlätta förflyttning eller
som ger andra sätt att förflytta
sig såsom att åka skridskor,
skidor eller apparatdykning
eller att förflytta sig längs gatan
i en rullstol eller med rollator

134

d470

Att förflytta hela kroppen från
plats till plats, på vilket underlag
eller avstånd som helst med hjälp
av specifika hjälpmedel som
utformats för att underlätta
förflyttning eller som ger andra
sätt att förflytta sig såsom att åka
skridskor, skidor eller
apparatdykning eller att förflytta
sig längs gatan i en manuell
rullstol eller med rollator

d470

Att använda
transportmedel

d470

d470

Att använda
transportmedel
Att använda transportmedel för
att som passagerare förflytta sig
såsom att bli körd i en bil eller
buss, riksha, minibuss, på ett
fordon draget av djur, i en
privat eller offentlig taxi, buss,
tåg, spårvagn, tunnelbana, båt
eller flygplan och använda
människor för transport

134

d4700

Att använda mänskligt
drivna fordon

d4700

Att som passagerare bli
transporterad med hjälp av ett
transportmedel som drivs av en
eller flera människor såsom att
åka i en riksha eller roddbåt

134

d4701

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Att använda privat
motoriserat
transportmedel

Att använda transportmedel Ändring av
Att använda transportmedel för
att som passagerare förflytta sig
såsom att bli körd i en bil eller
buss, riksha, minibuss, på ett
fordon draget av djur, i en privat
eller offentlig taxi, buss, tåg,
spårvagn, tunnelbana, båt eller
flygplan och använda människor
för transport
Innefattar:
att använda mänskligt drivna
transportmedel, privata eller
offentliga motoriserade
transportmedel eller människor
för transport

Att använda transportmedel för
att som passagerare förflytta sig
såsom att bli körd i en bil eller
buss, riksha, minibuss, på ett
fordon draget av djur, i en
privat eller offentlig taxi, buss,
tåg, spårvagn, tunnelbana, båt
eller flygplan
Innefattar:
att använda mänskligt drivna
transportmedel, privata eller
offentliga motoriserade
transportmedel
134

Att förflytta sig med hjälp
av utrustning

Att använda transportmedel Ändring av

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

2018-03-31

Att använda transportmedel för
att som passagerare förflytta sig
såsom att bli körd i en bil, buss,
riksha, minibuss, barn- eller
sittvagn, rullstol, på ett fordon
draget av djur, i en privat eller
offentlig taxi, tåg, spårvagn,
tunnelbana, båt eller flygplan och
använda människor för transport

beskrivningstext

Att använda mänskligt
drivna fordon

2018-03-31
Ändring av
beskrivningstext

Att som passagerare bli
transporterad med hjälp av ett
transportmedel som drivs av en
eller flera människor såsom att
åka barn- eller sittvagn, rullstol
som körs av någon annan, i en
riksha eller roddbåt

d4701

2016-01-01

beskrivningstext
Ändring av
Innefattar

Att använda privat
motoriserat transportmedel
Att som passagerare bli

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
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Ändring i/tillägg till ICF

Att som passagerare bli
transporterad med hjälp av
privat motoriserat
transportmedel över land, sjö
eller i luften, såsom med en taxi
eller privatägt flygplan eller båt
134

d4702

Att använda offentligt
transportmedel

134

Kommentar

Ändringsdatum

Ändring av
kodtext

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Ändring av
text i
Innefattar

2016-01-01

2018-03-31

transporterad med hjälp av privat
motoriserat transportmedel över
land, sjö eller i luften, såsom
med bil, taxi eller privatägt
flygplan eller båt

d4702
d4703

Att använda offentligt
motoriserat transportmedel
Att använda människor för
transport
Att bli förflyttad av en annan
människa såsom att bli buren i
famnen, i ett lakan eller i en
ryggsäck

136

d520

d520

Kroppsvård
Att vårda de delar av kroppen
som kräver mer än att tvätta
och torka sig såsom hud,
ansikte, tänder, hårbotten,
naglar och könsorgan
Innefattar:
vård av hud, tänder, hår, fingeroch tånaglar
…

137

138

d530

Att sköta toalettbehov

d550

Att äta

…
Utesluter; att tvätta sig själv
(d510); kroppsvård (d520)

Att vårda de delar av kroppen
som kräver mer än att tvätta och
torka sig såsom hud, ansikte,
tänder, hårbotten, naglar och
könsorgan
Innefattar:
vård av hud, tänder, hår, fingeroch tånaglar och näsa
…

d530

Att sköta toalettbehov

Ändring av

d550

Att äta

Ändring av
beskrvningstext
Ändring av
Utesluter

Att genomföra samordnade
uppgifter och handlingar för att
äta mat som serveras, att föra
maten till munnen och
konsumera den på ett kulturellt
acceptabelt sätt, skära eller
bryta maten i bitar, öppna
flaskor och burkar, använda
matbestick, äta sina måltider till
fest och vardags
Utesluter: att dricka (d560)
138

d5700

Att försäkra sig om sin
egen fysiska bekvämlighet

d5702

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Att upprätthålla sin egen

utesluter
…
Utesluter; att tvätta sig själv
(d510); kroppsvård (d520), att gå
(d450); att röra sig inom hemmet
(d4600); att klä sig (d540)

Att genomföra samordnade
uppgifter och handlingar för att
äta mat som serveras, att föra
maten till munnen och
konsumera den på ett kulturellt
acceptabelt sätt, skära eller bryta
maten i bitar, öppna behållare
och paket, använda matbestick,
äta sina måltider till fest och
vardags
Utesluter: att dricka (d560), att
bereda måltider (d630)

d5700

Att ta hand om sig själv genom
att vara medveten om det man
behöver för att skydda sig och
att försäkra sig om att ens
kropp är i en bekväm ställning,
att man inte känner sig för
varm eller kall och att man har
en lämplig belysning
138

Kroppsvård

Att försäkra sig om sin egen Ändring av
beskrivningsfysiska bekvämlighet
Att ta hand om sig själv genom
att vara medveten om det man
behöver för att skydda sig och att
försäkra sig om att ens kropp är i
en bekväm ställning, att man inte
känner sig för varm, kall eller våt
och att man har en lämplig
belysning

d5702

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Att upprätthålla sin egen

2018-03-31

2016-01-01

text

2016-01-01
Ändring av
beskrivnings-

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
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138

d5702

Kommentar

Ändring i/tillägg till ICF

text

hälsa

hälsa

Att ta hand om sig själv genom
att vara medveten om behovet
och göra vad som behövs för
att se till sin hälsa, genom att
uppmärksamma hälsorisker och
att förebygga ohälsa såsom att
söka professionell hjälp för att
se till den egna hälsan; att följa
medicinska och andra hälsoråd;
att undvika hälsorisker såsom
vid fysisk skada, smittosamma
sjukdomar, droger och sexuellt
överförbara sjukdomar

Att ta hand om sig själv genom
att vara medveten om behovet
och göra vad som behövs för att
se till sin hälsa, genom att
uppmärksamma hälsorisker och
att förebygga ohälsa såsom att
söka hjälp (professionell eller
icke-professionell) för att se till
den egna hälsan; att följa
medicinska och andra hälsoråd;
att undvika hälsorisker såsom vid
fysisk skada, smittosamma
sjukdomar, droger och sexuellt
överförbara sjukdomar

Att upprätthålla sin egen
hälsa

d5702

Att ta hand om sig själv genom
att vara medveten om behovet
och göra vad som behövs för
att se till sin hälsa, genom att
uppmärksamma hälsorisker och
att förebygga ohälsa såsom att
söka hjälp (professionell eller
icke-professionell) för att se till
den egna hälsan; att följa
medicinska och andra hälsoråd;
att undvika hälsorisker såsom
vid fysisk skada, smittosamma
sjukdomar, droger och sexuellt
överförbara sjukdomar
139

Att upprätthålla sin egen
hälsa
Att ta hand om sig själv genom
att vara medveten om behovet
och göra vad som behövs för att
se till sin hälsa, genom att
uppmärksamma hälsorisker och
att förebygga ohälsa såsom att
söka hjälp (professionell och
icke-professionell); att följa
medicinska och andra hälsoråd;
att hantera hälsorisker såsom vid
skador, smittsamma sjukdomar,
droger och sexuellt överförbara
sjukdomar

d598A

Ändringsdatum

Att se till sin egen säkerhet

2017-01-01
Ändring av
beskrivningstext

Ny kod

2017-01-01

Att undvika risker som kan leda
till fysisk skada eller olycka. Att
undvika potentiellt farliga
situationer, såsom att hantera eld
på ett felaktigt sätt eller att
springa ut i trafiken
140

d610

Att skaffa bostad

d610

Att köpa, hyra, möblera och
ordna ett hus, lägenhet eller
annan bostad
140

d6102

Att möblera en bostad

Att köpa, hyra, möblera och
ordna ett rum, ett hus, en
lägenhet eller annan bostad

d6102

Att utrusta och ställa i ordning
ett bostadsutrymme med
möbler, inventarier och andra
förnödenheter, att dekorera
rummen
140

d620

Att skaffa varor och
tjänster

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

2016-01-01
Ändring av
beskrivningsAtt utrusta och ställa i ordning ett
text
bostadsutrymme med möbler,

Att möblera en bostad

inventarier och övrig inredning,
att dekorera rum, ordna en egen
plats, eget rum

d620

Att välja, anskaffa och
transportera alla varor och
tjänster som krävs för det
dagliga livet såsom att välja,
anskaffa, transportera och
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Att skaffa bostad

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Att skaffa varor och tjänster Ändring av
Att välja, anskaffa och
transportera alla varor och
tjänster som krävs för det dagliga
livet såsom att välja, anskaffa,
transportera och förvara mat,
dryck, kläder,

beskrivningstext

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

2018-03-31
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förvara mat, dryck, kläder,
rengöringsmaterial, bränsle,
hushållsartiklar, husgeråd,
kokkärl, hushållsredskap och
verktyg; att anskaffa
nyttoföremål och andra
hushållstjänster
141

d6201

Kommentar

Ändring i/tillägg till ICF

Att skaffa dagliga
förnödenheter

rengöringsmaterial, bränsle,
hushållsartiklar, husgeråd,
kokkärl, hushållsredskap och
verktyg; att anskaffa
nyttoföremål och andra
hushållstjänster, att hämta och
leverera (pappers)brev eller paket

d6201

Att utan utbyte mot pengar
skaffa varor och tjänster som
behövs för det dagliga livet,
innefattande att instruera och
handleda en mellanhand att
samla ihop de dagliga
förnödenheterna, såsom att
skörda grönsaker och frukter,
skaffa vatten och bränsle
142

Ändringsdatum

Att skaffa dagliga
förnödenheter
Att utan utbyte mot pengar skaffa
varor och tjänster som behövs för
det dagliga livet, innefattande att
instruera och handleda en
mellanhand att samla ihop de
dagliga förnödenheterna, såsom
att skörda grönsaker och frukter,
skaffa vatten och bränsle samt
hämta och leverera (pappers)brev
eller paket

d6408A

Att tvätta och torka kläder
och textilier med
hushållsapparater

Änddring av 2018-03-31
beskrivningstext

Ny kod

2017-01-01

Att tvätta kläder och textilier i
tvättmaskin och torka på lämpligt
sätt (t.ex. torktumlare)
143

d650

Att ta hand om hemmets
föremål

d650

Att underhålla och laga
hushållsföremål och andra
personliga föremål innefattande
bostaden och dess inventarier,
kläder, fordon och hjälpmedel
samt att ta hand om växter och
djur, såsom att måla eller
tapetsera rum, laga möbler,
reparera rörsystem, försäkra sig
om att fordon fungerar riktigt,
vattna blommor, sköta och ge
mat till sällskapsdjur och
husdjur
143

d650

Att ta hand om hemmets
föremål

Att underhålla och laga
hushållsföremål och andra
personliga föremål innefattande
bostaden och dess inventarier,
kläder, material för lek och
rekreation, fordon och
hjälpmedel samt att ta hand om
växter och djur, såsom att måla
eller tapetsera rum, laga möbler,
reparera rörsystem, försäkra sig
om att fordon fungerar riktigt,
vattna blommor, sköta och ge
mat till sällskapsdjur och husdjur

d650

Att underhålla och laga
hushållsföremål och andra
personliga föremål innefattande
bostaden och dess inventarier,
kläder, material för lek och
rekreation, fordon och
hjälpmedel samt att ta hand om
växter och djur, såsom att måla
eller tapetsera rum, laga
möbler, reparera rörsystem,
försäkra sig om att fordon
fungerar riktigt, vattna
blommor, sköta och ge mat till
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Att ta hand om hemmets
föremål

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Att ta hand om hemmets
föremål
Att underhålla och laga
hushållsföremål och andra
personliga föremål innefattande
bostaden och dess inventarier,
kläder, material för lek och
rekreation, fordon och
hjälpmedel samt att ta hand om
växter och djur, såsom att måla
eller tapetsera rum, laga möbler,
reparera rörsystem, försäkra sig
om att fordon fungerar riktigt,
vattna blommor, sköta och ge
mat till sällskapsdjur och husdjur

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

2018-03-03
Ändring av
beskrivningstext
Ändring av
Innefattar

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ändring i/tillägg till ICF

sällskapsdjur och husdjur
Innefattar: att tillverka och
laga kläder, underhålla bostad,
möbler och hushållsapparater;
underhålla fordon, hjälpmedel
samt ta hand om växter (inne
och ute) och djur
143

Kommentar

Ändringsdatum

Ny kod

2018-03-31

Ny kod

2016-01-01

samt ta hand om entréer,
gångvägar och uppfarter
Innefattar: att tillverka och laga
kläder, underhålla bostad, möbler
och hushållsapparater; underhålla
fordon, hjälpmedel; ta hand om
växter (inne och ute), djur samt
entréer, gångvägar och uppfarter

d6507

Ta hand om gångvägar och
uppfarter
Att sköta om egna vägar såsom
gångvägar eller entréer till hus,
till exempel att ta bort snö, löv,
smuts eller sand från entréer samt
sprida sand eller annat material
Utesluter: att underhålla bostad
och möblemang (d6501); att ta
hand om växter, inomhus och
utomhus (d6505)

145

d7106

Att särskilja bekanta
personer
Att visa olika svar till personer,
såsom att sträcka sig efter en
bekant person och särskilja den
från främlingar och reagera på
lämpligt sätt

146

d720

Sammansatta
mellanmänskliga
interaktioner

d720

Att bibehålla och hantera
interaktioner med andra
människor på ett i
sammanhanget och socialt
lämpligt sätt såsom att reglera
känslor och impulser, reglera
verbal och fysisk aggression,
handla oberoende i sociala
interaktioner och att handla i
överensstämmelse med sociala
regler och konventioner
146

d730

Att ha kontakt med
okända personer

d740

Formella relationer

d730

Att ha kontakt med okända
personer
Att engagera sig i tillfälliga
kontakter och förbindelser med
okända personer för särskilda
syften såsom att fråga efter vägen
eller annan information, eller
göra ett inköp

d740

Att skapa och bibehålla
specifika relationer i formella
sammanhang såsom med
arbetsgivare, yrkesutövande

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

Att bibehålla och hantera
interaktioner med andra
människor på ett i sammanhanget
och socialt lämpligt sätt såsom
att reglera känslor och impulser,
reglera verbal och fysisk
aggression, handla oberoende i
sociala interaktioner och att
handla i överensstämmelse med
sociala regler och konventioner
med exempelvis att leka, studera
eller arbeta med andra

Att engagera sig i tillfälliga
kontakter och förbindelser med
okända personer för särskilda
syften såsom att fråga efter
vägen eller göra ett inköp
147

Sammansatta
mellanmänskliga
interaktioner

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Formella relationer
Att skapa och bibehålla specifika
relationer i formella
sammanhang såsom med lärare,
arbetsgivare, yrkesutövande eller

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ändring i/tillägg till ICF

eller servicegivare

Kommentar

Ändringsdatum

Ny kod

2016-01-01

servicegivare

150

d835

Livet kring utbildning
Att engagera sig i livet på
utbildningsinstitutioner, såsom
universitet och skolrelaterade
verksamheter inklusive: klubbar,
sporter, relaterade samhällsorgan
(t.ex. skolråd) och andra
institutionellt organiserade
initiativ som inte ingår i den
akademiska läroplanen

154

d910

Samhällsgemenskap

d910

Engagemang i alla aspekter av
samhällsgemenskap såsom att
engagera sig i
frivilligorganisationer,
serviceföreningar eller
professionella sociala
organisationer
154

d9100

Informella
sammanslutningar

Att engagera sig i aspekter av
samhällsgemenskap såsom att
engagera sig i
frivilligorganisationer,
serviceföreningar eller
professionella sociala
organisationer

d9100

Engagemang i sociala eller
samhälleliga sammanslutningar
som är organiserade av
personer med gemensamma
intressen som t.ex. lokala
föreningar eller etniska grupper
154

d9101

Formella
sammanslutningar

d9102

d9101

Engagemang i icke-religiösa
riter eller sociala ceremonier
som t.ex. giftermål,
begravningar eller
invigningsceremonier
154

d920

Rekreation och fritid

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

2016-01-01

beskrivningstext

2016-01-01
Ändring av
beskrivningsAtt engagera sig i icke-religiösa
riter eller sociala ceremonier som text

Ceremonier

t.ex. giftermål, begravningar eller
invigningsceremonier

d920

Engagemang i någon form av
lek eller fritidssysselsättning
som t.ex. informell eller
organiserad lek, spel och sport,
program för fysisk träning,
avslappning, nöje
ellertidsfördriv, att gå på
konstutställningar, museer, bio
eller teater, att engagera sig i
hantverk, hobbies, att läsa för
nöjes skull, att spela
musikinstrument, sightseeing,
turism och fritidsresor

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

Formella sammanslutningar Ändring av
Att engagera sig i professionella
eller andra särskilda sällskap
såsom sammanslutningar av
advokater, läkare eller
akademiker

d9102

Ceremonier

Informella
sammanslutningar
Att engagera sig i sociala eller
samhälleliga sammanslutningar
som är organiserade av personer
med gemensamma intressen som
t.ex. lokala föreningar eller
etniska grupper

Engagemang i professionella
eller andra särskilda sällskap
såsom sammanslutningar av
advokater, läkare eller
akademiker
154

Samhällsgemenskap

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Rekreation och fritid

Ändring av

Att engagera sig i någon form av beskrivningslek eller fritidssysselsättning som text
t.ex. informell eller organiserad
lek, spel och sport, program för
fysisk träning, avslappning, nöje
eller tidsfördriv, att gå på
konstutställningar, museer, bio
eller teater, att engagera sig i
hantverk, hobbies, att läsa för
nöjes skull, att spela
musikinstrument, sightseeing,
turism och fritidsresor

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

2016-01-01
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Kommentar

155

d9200

Ändring av
beskrivningstext

d9200

Lek och spel
Engagemang i spel med regler
eller i ostrukturerade eller
oorganiserade spel och spontan
fritidsverksamhet såsom att
spela schack eller kort eller att
leka som barn

155

d9201

Att engagera sig i spel med
regler eller i ostrukturerade eller
oorganiserade spel och spontan
fritidsverksamhet såsom att spela
schack eller kort eller att leka
som barn

d9201

Sport och idrott
Engagemang i tävlingsbetonade
spel och sportevenemang,
informellt eller formellt
organiserade, genomförda
ensam eller i grupp som t.ex.
bowling, gymnastik eller
fotboll

155

d9202

Konst och kultur

d9203

d9202

Engagemang i konsthantverk
som t.ex. i krukmakeri eller
stickning
155

d9204

Hobbies

d9205

Umgänge med andra

d930

Religion och andlighet

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext
2016-01-01

Hobbies

Ändring av

d9205

Umgänge med andra

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

Att engagera sig i fritidsintressen beskrivningstext
som t.ex. att samla frimärken,
mynt eller antikviteter

Att engagera sig i informella
eller tillfälliga sammankomster
med andra som t.ex. att besöka
vänner eller släktingar eller att
mötas informellt på allmänna
platser

d930

Engagemang i religiösa eller
andliga aktiviteter,
organisationer och utövanden
för självförverkligande, för att
finna mening, religiöst eller
andligt värde och för att
etablera kontakt med en
gudomlig makt som t.ex. när
man går till kyrka, tempel,
moské eller synagoga, när man
ber eller sjunger av religiösa
skäl, andlig
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

d9204

Engagemang i informella eller
tillfälliga sammankomster med
andra som t.ex. att besöka
vänner eller släktingar eller att
mötas informellt på allmänna
platser
155

Konsthantverk
Att engagera sig i konsthantverk
som t.ex. i krukmakeri eller
stickning

Engagemang i informella eller
tillfälliga sammankomster med
andra som t.ex. att besöka
vänner eller släktingar eller att
mötas informellt på allmänna
platser
155

Konst och kultur
Att engagera sig i eller uppskatta
konstnärliga eller kulturella
händelser såsom att gå på teater,
bio, museum eller konstgalleri
eller att spela i en pjäs, att läsa,
lyssna på högläsning, dansa,
sjunga eller spela
musikinstrument för nöjes skull

d9203

Konsthantverk

Sport och idrott
Att engagera sig i
tävlingsbetonade spel och
sportevenemang, informellt eller
formellt organiserade,
genomförda ensam eller i grupp
som t.ex. bowling, gymnastik
eller fotboll

Engagemang i eller
uppskattning av konstnärliga
eller kulturella händelser såsom
att gå på teater, bio, museum
eller konstgalleri eller att spela i
ett skådespel, läsa för nöjes
skull eller spela
musikinstrument

155

Lek och spel

Ändringsdatum
2016-01-01

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

2016-01-01
Ändring av
beskrivningsAtt engagera sig i religiösa eller
andliga aktiviteter, organisationer text

Religion och andlighet

och utövanden för
självförverkligande, för att finna
mening, religiöst eller andligt
värde och för att etablera kontakt
med en gudomlig makt som t.ex.
när man går till kyrka, tempel,
moské eller synagoga, när man
ber eller sjunger av religiösa
skäl, andlig kontemplation

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Kommentar

Ändringsdatum

d9300

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

kontemplation

155

d9300

Organiserad religion
Engagemang i organiserade
religiösa ceremonier, aktiviteter
och
händelser

155

d9301

Att engagera sig i organiserade
religiösa ceremonier, aktiviteter
och händelser

d9301

Andlighet
Engagemang i andliga
aktiviteter eller händelser
utanför en organiserad
religion

155

d940

Mänskliga rättigheter

d950

d940

Engagemang i medborgerligt
socialt, politiskt och statligt liv,
ha medborgerlig legal status
samt att åtnjuta rättigheter,
skydd, privilegier och plikter
som sammanhänger med den
rollen som t.ex. rätten att rösta
och att vara valbar i politiska
val, att bilda politiska
sammanslutningar, att åtnjuta
rättigheter och friheter som
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

2016-01-01
Ändring av
beskrivningsAtt åtnjuta nationellt och
internationellt erkända mänskliga text

Mänskliga rättigheter

rättigheter i kraft av att vara
människa, såsom de mänskliga
rättigheterna enligt Förenta
Nationernas allmänna
deklaration av Mänskliga
rättigheter (1948) FN:s
konvention om barnets
rättigheter (1989) och FN:s
standardregler för att tillförsäkra
människor med
funktionsnedsättning delaktighet
och jämlikhet (1993), och FN:s
konvention om rättigheter för
personer med
funktionsnedsättning (2006);
rätten till självbestämmande eller
autonomi, rätten att ha kontroll
över sitt eget liv

d950

Politiskt liv och
medborgarskap

2016-01-01
Ändring av
beskrivningsAtt engagera sig i andliga
aktiviteter eller händelser utanför text

Andlighet

en organiserad religion

Åtnjutande av nationellt och
internationellt erkända
mänskliga rättigheter i kraft av
att vara människa, såsom de
mänskliga rättigheterna enligt
Förenta Nationernas allmänna
deklaration av Mänskliga
rättigheter (1948) och FN:s
standardregler för att
tillförsäkra människor med
funktionsnedsättning
delaktighet och jämlikhet
(1993), rätten till
självbestämmande eller
autonomi, rätten att ha kontroll
över sitt eget liv

156

Organiserad religion

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Politiskt liv och
medborgarskap
Att engagera sig i medborgerligt
socialt, politiskt och statligt liv,
ha medborgerlig legal status samt
att åtnjuta rättigheter, skydd,
privilegier och plikter som
sammanhänger med den rollen
som t.ex. rätten att rösta och att
vara valbar i politiska val, att
bilda politiska
sammanslutningar, att åtnjuta
rättigheter och friheter som följer

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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159

159

159

e110

e110

e1100

Ändring i/tillägg till ICF

följer med medborgarskapet
(dvs. rätten till yttrandefrihet,
föreningsfrihet, religionsfrihet,
skydd mot att oskäligt
undersökas och gripas, rätten
till rådfrågning, rättegång och
andra lagliga rättigheter), skydd
mot diskriminering; att ha
laglig ställning som
medborgare

med medborgarskapet (dvs.
rätten till yttrandefrihet,
föreningsfrihet, religionsfrihet,
skydd mot att oskäligt
undersökas och gripas, rätten till
rådfrågning, rättegång och andra
lagliga rättigheter), skydd mot
diskriminering; att ha laglig
ställning som medborgare

Produkter eller substanser e110
för egen konsumtion

Produkter eller substanser
för egen konsumtion

Alla naturliga eller mänskligt
skapade produkter eller
substanser som samlats,
preparerats eller tillverkats för
mänsklig konsumtion
Innefattar:
mat, dryck och läkemedel

Alla naturliga eller mänskligt
skapade produkter eller
substanser som samlats,
preparerats eller tillverkats för
mänsklig konsumtion
Innefattar:
mat och läkemedel

Produkter eller substanser e110
för egen konsumtion

Produkter eller substanser
för egen konsumtion

…
Innefattar:
mat och läkemedel

…
Innefattar:
Mat, läkemedel och dricksvatten

e1100

Mat
Varje naturligt eller mänskligt
skapad produkt eller ämne som
är samlad, bearbetad eller
tillverkad för att ätas som t.ex.
rå, bearbetad och förberedd mat
och dryck av olika konsistens,
örter och mineraler (vitaminer
och andra tillskott)

159

Mat
Varje naturligt eller mänskligt
skapad produkt eller ämne som
är samlad, bearbetad eller
tillverkad för att konsumeras som
t.ex. rå, bearbetad och förberedd
mat och dryck av olika
konsistens (inklusive
bröstmjölk), örter och mineraler
(vitaminer och andra tillskott)

e1102

Dricksvatten

Kommentar

Ändringsdatum

Ändring av
text till
Innefattar

2016-01-01

Ändring av
text till
Innefattar

2018-03-31

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext

Ny kod

2018-03-31

Tillägg av
Utesluter

2016-01-01

Ny kod

2016-01-01

Vatten som är lämpligt och
säkert för egen konsumtion
160

e115

164

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Produkter och teknik för
e115
eget bruk i det dagliga livet

Produkter och teknik för
eget bruk i det dagliga livet

Utrustning, produkter och
teknik, även anpassad eller
specialutformad, sådan som
människor använder i sitt
dagliga liv och som finns i, på
eller nära personen som
använder dem
…

Utrustning, produkter och teknik,
även anpassad eller
specialutformad, sådan som
människor använder i sitt dagliga
liv och som finns i, på eller nära
personen som använder dem
…
Utesluter:
produkter och teknik för
personlig förflyttning och
transport inomhus och utomhus
(e120); produkter och teknik för
kommunikation (e125)

e1503

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Design, konstruktion,
byggnadsteknik och

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Kommentar

Ändring i/tillägg till ICF

Ändringsdatum

byggprodukter för
personers fysiska säkerhet i
byggnader för allmänt bruk
Inomhus- och utomhusprodukter
och teknik för allmänt bruk för
att säkerställa säkerhet, såsom
skyddsräcken och larm
164

e155

Design, konstruktion,
byggnadsteknik och
byggnadsprodukter
för privat bruk

e155

Produkter och teknik, även
anpassad och specialutformad
sådan, som utgör en
persons mänskligt skapade
miljö inomhus och utomhus
och som har planerats, ritats
och konstruerats för privat bruk
Innefattar:
design, konstruktion,
byggnadsteknik och
byggnadsprodukter

164

Design, konstruktion,
byggnadsteknik och
byggnadsprodukter för
privat bruk
Produkter och teknik, även
anpassad och specialutformad
sådan, som utgör en persons
mänskligt skapade miljö inomhus
och utomhus och som har
planerats, ritats och konstruerats
för privat bruk (t.ex. hem,
bostad)
Innefattar: design, konstruktion,
byggnadsteknik och
byggnadsprodukter för entréer
och utgångar, toaletter och
förflyttningsvägar

e1553

Design, konstruktion,
byggnadsprodukter och
byggnadsteknik för fysisk
säkerhet för privat bruk

2016-01-01
Ändring av
beskrivningstext
Ändring av
text till
Innefattar

Ny kod

2016-01-01

2018-03-31

Inomhus- och utomhusprodukter
samt teknik för privat bruk (t.ex.
hem, bostad) för att säkerställa
säkerhet, såsom skyddsräcken,
larm samt för att säkerställa
lagring av farliga föremål (t.ex.
vapen) eller material (t.ex.
lösningsmedel, insektsmedel)
170

e255

Vibration

e255

Vibration

Ändring av

e310

Närfamilj

Ändring av
text i
Utesluter

Regelbunden eller
oregelbunden rörelse fram och
tillbaka av ett föremål eller en
person, orsakat av en fysisk
störning såsom skakande,
darrande, snabba ryckiga
rörelser av saker, byggnader
eller människor, på grund av
mindre eller större maskiner,
flygplan eller en explosion
171

e310

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Närfamilj
…
Utesluter:
storfamilj eller utvidgad familj
(e315); personliga vårdgivare
och personliga assistenter
(e340)

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Regelbunden eller oregelbunden beskrivningstext
rörelse fram och tillbaka av ett
föremål eller en person, orsakat
av en fysisk störning antingen
inom- eller utomhus, såsom
skakande, darrande, snabba
ryckiga rörelser av saker,
byggnader eller människor, på
grund av hantering eller arbete
med mindre eller större maskiner
…
Utesluter:
storfamilj eller utvidgad familj
(e315); personliga vårdare och
personliga assistenter (e340)

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

2011-11-01
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Ändring i/tillägg till ICF

Kommentar

172

e340

Ändring av
2011-11-01
kodtext
Ändring av
beskrivningstext

e340

Personliga vårdgivare och
personliga assistenter
….. eller andra som fungerar
som primära vårdgivare

172

Personliga vårdare och
personliga assistenter
….eller andra som fungerar som
primära vårdare

e398A

Person som vårdar eller
stödjer närstående

Ny kod

Ändringsdatum

2017-01-01

Stöd från personer som vårdar
eller stödjer en närstående (enligt
5 kap. 10 § SoL)
174

e440

Personliga attityder hos
personlig vårdgivare och
personliga assistenter

e440

Allmänna eller specifika åsikter
och förutsättningar hos
personliga vårdgivare och
personliga assistenter och
personen eller om andra saker
(t.ex. sociala, politiska och
ekonomiska frågor) som
påverkar personligt beteende
och handlingar
184

e575

Service, tjänster, system
och policies för allmänna
sociala stödinsatser

Allmänna eller specifika åsikter
och förutsättningar hos
personliga vårdare och
personliga assistenter och
personen eller om andra saker
(t.ex. sociala, politiska och
ekonomiska frågor) som
påverkar personligt beteende och
handlingar

e575

Service, tjänster, system och
policies som syftar till att
erbjuda stöd till personer som
behöver assistans inom sådana
områden som inköp,
hushållsarbete, transport,
personlig vård och vård av
andra för att fungera bättre i
samhället
…
Utesluter:
service, tjänster, system och
policies inom socialförsäkring
(e570); personliga vårdgivare
och personliga assistenter
(e340); service, tjänster, system
och policies inom hälsovård
(e580)
184

e575

Service, tjänster, system
och policies för allmänna
sociala stödinsatser

Ändring av
2011-11-01
kodtext
Ändring av
beskrivningstext

Service, tjänster, system och Ändring av
policies för allmänna sociala text i
Utesluter
stödinsatser

2011-11-01

Service, tjänster, system och
policies som syftar till att erbjuda
stöd till personer som behöver
assistans inom sådana områden
som inköp, hushållsarbete,
transport, personlig vård och
vård av andra för att fungera
bättre i samhället
…
Utesluter:
service, tjänster, system och
policies inom socialförsäkring
(e570); personliga vårdare och
personliga assistenter (e340);
service, tjänster, system och
policies inom hälsovård (e580)

e575

Service, tjänster, system och
policies som syftar till att
erbjuda stöd till personer som
behöver assistans inom sådana
områden som inköp,
hushållsarbete, transport,
personlig vård och vård av
andra för att fungera bättre i
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Personliga attityder hos
personlig vårdare och
personliga assistenter

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Service, tjänster, system och Ändring av
policies för allmänna sociala beskrivningstext
stödinsatser
Service, tjänster, system och
policies som syftar till att erbjuda
stöd till personer som behöver
assistans inom sådana områden
som inköp, hushållsarbete,
transport, barnomsorg, personlig
vård och vård av andra för att
fungera bättre i samhället
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

2016-01-01
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Kommentar

Ändring i/tillägg till ICF

Ändringsdatum

…

samhället
…
187

e598A

Service, tjänster, system och Ny kod
policies - Upplevd kvalitet

2017-01-01

Den enskildes eller närståendes
upplevelse av kvalitet i
insatser/aktiviteter
187

e598A

Service, tjänster, system och Ny kod
policies - Upplevd kvalitet

2017-01-01

Den enskildes eller närståendes
upplevelse av kvalitet i
insatser/aktiviteter
187

e598B

Service, tjänster, system och Ny kod
policies - Upplevd
delaktighet

2017-01-01

Den enskildes eller närståendes
upplevda delaktighet i planering
och genomförande av
insatser/aktiviteter
103

s230

Struktur i ögats omgivning s230

Tillägg av
Utesluter

2018-03-31

Borttagen
kod
Tillägg av
Utesluter

2018-03-31

2018-03-31

Utesluter: ansiktshår (s8401)

Tillägg av
Utesluter

Struktur i ögats omgivning
Utesluter: ansiktshår (s8401)

103

s2302

Ögonbryn

103

s240

Struktur i ytterörat

Struktur i ytterörat
Utesluter: huvudhår (s8400)

105

s310

Struktur i näsan

Struktur i näsan

2018-03-31

105

s32000

Mjölktänder

Ny kod

2016-01-01

105

s32001

Permanenta tänder

Ny kod

2016-01-01

105

s32008

Ny kod

2016-01-01

105

s32000

Tänder, andra
specificerade
Mjölktänder

Ny kod

2016-01-01

105

s32001

Permanenta tänder

Ny kod

2016-01-01

105

s32008

Ny kod

2016-01-01

105

s32009

Tänder, andra
specificerade
Tänder, ospecificerade

Ny kod

2016-01-01

105

s3205

Filtrum (näs-läpp fåra)

Ny kod

2016-01-01

Ändring av
kodtext
Tillägg av
Utesluter

2016-01-01

Ny kod

2018-03-31

Ny kod

2018-03-31

109

s6304

Testiklar

s6304

Testiklar och pung

114

s840

Struktur i hår

s840

Struktur i hår
Innefattar: vellushår och
terminalhår

114

s8400

Huvudhår

2018-03-31

Innefattar: hår i örat
Utesluter: ansiktshår (s8401)
114

s8401

Ansiktshår
Innefattar: skägg, mustasch,
näshår, ögonfrans och ögonbryn
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Ändring i/tillägg till ICF

Kommentar

Ändringsdatum

114

s8402

Hår i armhålan

Ny kod

2018-03-31

114

s8403

Pubishår

Ny kod

2018-03-31

114

s8404

Kroppshår

Ny kod

2018-03-31

Annan specificerad
struktur i hår
Ospecificerad struktur i
hår

Ny kod

2018-03-31

Ny kod

2018-03-31

Ändring av
sökord i
index

2011-11-01

Ändring av
sökord i
index
Ändring av
sökord i
index

2011-11-01

Ändring av
sökord i
index

2011-11-01

Innefattar: hår på
överkropp(bål), bröst och rygg
Utesluter: hår I armhålan
(s8402); pubishår (s8403)
114

s8408

114

s8409

225 Index

266 Index
266 Index

272 Index

Attityder
…

Index
sid 255

Attityder
…

- personliga vårdgivare ,174
Personlig vårdgivare, 172

Index

- personliga vårdare ,174
Personlig vårdare, 172

Personligt stöd och
personliga relationer, givna
av
…
- personliga vårdgivare , 172
Vårdgivare, 148, 172

Index

Personligt stöd och personliga
relationer, givna av
…
- personliga vårdare, 172

Index

Vårdare, 148, 172

Texten är i vissa fall understruken för att tydliggöra
ändringen.
Eventuella sidhänvisningar ovan gäller den tryckta
Internationell klassifikation av funktionstillstånd,
funktionshinder och hälsa (ICF).
www.socialstyrelsen.se/klassifikationer
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