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Titel på kolumn/ 

Benämning på egen-

skap 

Datatyp Beskrivning av innehållet i respektive kolumn/egenskap Exempel på innehåll i respektive kolumn 

Kod TEXT 
alfanumerisk benämning på kapitel, avsnitt, kategori, subkategori eller nationell fördjup-

ning. Består av en unik kod eller ett kodintervall 
SH1 

Överordnad kod TEXT överordnad kod som den aktuella koden sorterar under SH-SK 

Titel TEXT språklig benämning på kod Förflyttning 

Beskrivning TEXT beskrivning och förklaring av vad koden avser 

Detta kapitel handlar om att röra sig genom att ändra 

kroppsställning eller att förflytta sig från en plats till en an-

nan, att bära, flytta eller hantera föremål, att gå, springa 

eller klättra och att använda olika former av transport-

medel 

Innefattar  TEXT 
förtydligande information om vad som ingår i koden, är inte avsett att vara uttöm-

mande. OBS! För koder som har flera innefattar återfinns de på separata rader 

kompensatoriskt stöd för att ändra och bibehålla kropps-

ställning (SH2.RA.ZZ); bära, flytta och hantera föremål 

(SI2.RA.ZZ) 

Utesluter TEXT 
förtydligande information om vad som inte ingår i koden. Utgör stöd för att avgränsa en 

kod från andra koder. OBS! För koder som har flera utesluter återfinns de på separata rader 

bedömning av att hantera sitt beteende (SDK.AA.ZZ); 

sammansatta mellanmänskliga interaktioner (SRD.AA.ZZ) 

Relaterad ICF-kod TEXT Hänvisning till relaterad kod i ICF d4 
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