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Nya, ändrade och borttagna koder samt 

ändrade beskrivningstexter i Internationell 

klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (ICF),  

gällande version 2023 

ICF-kod Ursprungstext i ICF ICF-kod Ändring i/tillägg till ICF Kommentar 
Ändrings- 

datum 

d5703 
Att hantera hälso-

sam kost 
d5703 

Att välja och inta hälsosam kost  

Alternativ titel: Välja och inta 

hälsosam kost 

Beskrivning: Att ta hand om sig 

själv genom att välja och konsu-

mera näringsriktiga födoämnen 

Ändrad kod-

text 

Ändrad  

alternativ  

titel 

2023-01-01 

d5704 
Att hantera fysisk 

aktivitet 
d5704 

Att sköta sin fysiska aktivitet 

Alternativ titel: Sköta fysisk aktivi-

tet 

Beskrivning: Att ta hand om sig 

själv genom att upprätthålla el-

ler förbättra fysisk kondition 

Ändrad kod-

text 

Ändrad  

alternativ  

titel 

2023-01-01 

 

d5705 
Att hantera sin psy-

kiska hälsa 
d5705 

Att sköta sin psykiska hälsa 

Alternativ titel: Sköta sin psykiska 

hälsa 

Beskrivning: Att ta hand om sig 

själv genom att göra vad som 

behövs för att upprätthålla eller 

förbättra psykisk hälsa 

Ändrad kod-

text 

Ändrad  

alternativ  

titel 

2023-01-01 

 

d5706 
Att hantera sin sex-

uella hälsa 
d5706 

Att sköta sin sexuella hälsa 

Alternativ titel: Sköta sin sexuella 

hälsa 

Beskrivning: Att ta hand om sig 

själv genom att upprätthålla el-

ler förbättra sexuella aktiviteter 

för fysiskt, emotionellt, psykiskt 

och socialt välbefinnande, 

såsom att ha säkra sexualvanor 

(inklusive att använda kondom) 

och att engagera sig i tillfreds-

ställande sexuell aktivitet 

Ändrad kod-

text 

Ändrad  

alternativ  

titel 

2023-01-01 
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ICF-kod Ursprungstext i ICF 
ICF-

kod 
Ändring i/tillägg till ICF Kommentar 

Ändrings- 

datum 

  d5708A 

Att sköta sin munhälsa 

Alternativ titel: Sköta sin mun-

hälsa 

Beskrivning: Att ta hand om sig 

själv genom att göra vad som 

behövs för att upprätthålla eller 

förbättra munhälsa 

Utesluter: att sköta tänderna 

(d5201) 

Ny kod 
2023-01-01 

 

S 

KROPPSSTRUKTURER 

Definitioner: Kropps-

strukturer är krop-

pens anatomiska 

delar såsom organ, 

lemmar och deras 

komponenter 

Strukturavvikelser 

(impairments) är 

problem i struktur i 

form av en påvisbar 

avvikelse eller förlust 

S 

KROPPSSTRUKTURER 

Definitioner: Kroppsstrukturer är 

kroppens anatomiska delar 

såsom organ, extremiteter och 

deras komponenter 

Strukturavvikelser (impairments) 

är problem i struktur i form av en 

påvisbar avvikelse eller förlust 

Ändrad  

definition 

2023-01-01 
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