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

b KROPPSFUNKTIONER 
Definition 

Kroppsfunktioner är 

kroppssystemens fysiologiska 

funktioner, inklusive 

psykologiska funktioner. 

Funktionsnedsättningar är 

problem i kroppsfunktioner i 

form av en påvisbar avvikelse 

eller förlust. 

b KROPPSFUNKTIONER 
Definition 

Kroppsfunktioner är 

kroppssystemens fysiologiska 

funktioner, inklusive 

psykologiska funktioner. 

Funktionsnedsättningar är 

problem i kroppsfunktioner i 

form av en påvisbar avvikelse 

eller förlust. 

Anmärkning:  

Under uppväxten kan 

funktionsnedsättningar också ta 

sig uttryck i form av försenad 

eller långsam utveckling av 

kroppsfunktioner 

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b110 Medvetandefunktioner 
Allmänna psykiska funktioner 

rörande tillstånd av 

medvetenhet, uppmärksamhet 

och vakenhet inklusive 

tillståndets klarhet och 

kontinuitet 

Innefattar: 

funktioner av 

medvetandetillståndets 

kontinuitet och beskaffenhet; 

medvetslöshet, koma, 

vegetativa tillstånd, 

fuguetillstånd, transtillstånd, 

besatthetstillstånd, förändrat 

medvetande orsakat av droger; 

delirium, stupor 

Utesluter: 

orienteringsfunktioner (b114); 

energi och driftfunktioner 

(b130); sömnfunktioner (b134) 

b110 Medvetande och 

vakenhetsfunktioner 
Allmänna psykiska funktioner 

rörande tillstånd av medvetenhet 

och vakenhet inklusive 

tillståndets klarhet och 

kontinuitet 

Innefattar: 

funktioner för att upprätthålla 

tillståndet, kontinuiteten och 

kvaliteten gällande medvetenhet 

och vakenhet 

Utesluter: 

orienteringsfunktioner (b114); 

energi och driftfunktioner 

(b130); sömnfunktioner (b134) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som medvetslöshet, 

koma, fuguetillstånd, vegetativa 

tillstånd, transtillstånd, 

besatthetstillstånd, delirium, 

stupor och förändrat medvetande 

orsakat av droger/läkemedel 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivningst

ext, 

innefattar. 

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b1100 Medvetandetillstånd 
Psykiska funktioner som, när de 

förändras, ger tillstånd av grumlat 

medvetande, stupor eller koma 

b1100 Funktioner för att 

upprätthålla medvetande 

och vakenhet 

Ändring av 

kodtext, 

2021-01-01 
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Ursprungstext i ICF Ändring i/tillägg till ICF Kommentar Ändrings- 
datum 

Psykiska funktioner för att 

upprätthålla medvetande och 

vakenhet 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som medvetslöshet, 

koma eller stupor 

beskrivningst

ext.  

Tillägg av 

anmärkning 

b1101 Medvetandets kontinuitet 
Psykiska funktioner som ger 

upprätthållen vakenhet, beredskap 

och uppmärksamhet och som, när 

de avbryts, kan ge fuguetillstånd, 

trans eller andra likartade tillstånd 

b1101 Funktioner för att 

upprätthålla kontinuiteten i 

medvetande och vakenhet 
Psykiska funktioner för att 

upprätthålla kontinuiteten i 

medvetande och vakenhet 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som fuguetillstånd, 

trans eller andra likartade 

tillstånd 
 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivningst

ext.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b1102 Medvetandets 

beskaffenhet 
Psykiska funktioner som, när 

de förändras, påverkar 

förändringar i karaktären av 

vakenhet, beredskap och 

uppmärksamhet såsom vid 

drogpåverkan eller delirium 

b1102 Funktioner för att 

upprätthålla kvaliteten i 

medvetande och vakenhet 
Psykiska funktioner involverade i 

att upprätthålla kvaliteten i 

medvetande och vakenhet 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

förändrat medvetande orsakat av 

droger/läkemedel och vilka yttrar 

sig som delirium 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivningst

ext.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b1108 Andra specificerade 

medvetandefunktioner 
b1108 Medvetande och 

vakenhetsfunktioner, andra 

specificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1109 Ospecificerade 

medvetandefunktioner 
b1109 Medvetande och 

vakenhetsfunktioner, 

ospecificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b114 Orienteringsfunktioner 
Allmänna psykiska funktioner 

av att känna till och fastställa 

sin relation till sig själv och 

andra, till tid och till sin 

omgivning 

b114 Orienteringsfunktioner 
Allmänna psykiska funktioner av 

att känna till och fastställa sin 

relation till tid, rum, sig själv och 

andra, till föremål och närmaste 

omgivning 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

 

2016-01-01 

b114 Orienteringsfunktioner 
Allmänna psykiska funktioner 

av att känna till och fastställa 

sin relation till tid, rum, sig 

själv och andra, till föremål och 

närmaste omgivning 

Innefattar: 

funktioner av orientering till 

tid, rum och person; orientering 

till sig själv och andra; 

desorientering till tid, rum och 

person 

b114 Orienteringsfunktioner 
Allmänna psykiska funktioner av 

att känna till och fastställa sin 

relation till tid, rum, sig själv och 

andra, till föremål och närmaste 

omgivning 

Innefattar: 

funktioner involverade i 

orientering till tid, rum, person, 

föremål och närmaste omgivning 

Utesluter: 

medvetande och 

Ändring av 

innefattar, 

utesluter.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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Ursprungstext i ICF Ändring i/tillägg till ICF Kommentar Ändrings- 
datum 

Utesluter: 

medvetandefunktioner (b110); 

uppmärksamhetsfunktioner 

(b140); minnesfunktioner 

(b144) 

vakenhetsfunktioner (b110); 

uppmärksamhetsfunktioner 

(b140); minnesfunktioner (b144) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som desorientering till 

tid, rum, närmaste omgivning 

och person 

b1140 Orientering till tid 
Psykiska funktioner som ger 

medvetenhet om dag, datum, 

månad och år 

b1140 Orientering till tid 
Psykiska funktioner som ger 

medvetenhet om tid på dagen, 

veckodag, datum, månad och år 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

b1140 Orientering till tid 
Psykiska funktioner som ger 

medvetenhet om tid på dagen, 

veckodag, datum, månad och år 

b1140 Funktioner för orientering 

till tid 
Psykiska funktioner som ger 

medvetenhet om tid på dagen, 

veckodag, datum, månad och år 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1141 Orientering till rum 
Psykiska funktioner som ger 

medvetenhet om var man 

befinner sig, såsom stad, land 

och den omedelbara 

omgivningen 

b1141 Funktioner för orientering 

till rum 
Psykiska funktioner som ger 

medvetenhet om var man 

befinner sig, såsom stad, land 

och den omedelbara 

omgivningen 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1142 Orientering till person 
Psykisk funktion som ger 

medvetenhet om den egna 

identiteten och om personer i 

den omedelbara omgivningen 

b1142 Funktioner för orientering 

till person 
Psykisk funktion som ger 

medvetenhet om den egna 

identiteten och om personer i den 

omedelbara omgivningen 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b11428 Orienteringsfunktioner till 

person, andra 

specificerade 

b11428 Funktioner för orientering till 

person, andra specificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b11429 Orienteringsfunktioner till 

person, ospecificerade 
b11429 Funktioner för orientering till 

person, ospecificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

  b1143 Orientering till föremål  
Psykiska funktioner som ger 

medvetenhet om föremål eller 

kännetecken hos föremål 

Ny kod 2016-01-01 

b1143 Orientering till föremål 
Psykiska funktioner som ger 

medvetenhet om föremål eller 

kännetecken hos föremål 

b1143 Funktioner för orientering 

till föremål 
Psykiska funktioner som ger 

medvetenhet om föremål eller 

kännetecken hos föremål 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

  b1144 Orientering till närmaste 

omgivning 
Psykiska funktioner som ger 

medvetenhet om den egna 

kroppen i relation till det 

närmaste fysiska rummet 

Ny kod 2016-01-01 
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Ursprungstext i ICF Ändring i/tillägg till ICF Kommentar Ändrings- 
datum 

b1144 Orientering till närmaste 

omgivning 
Psykiska funktioner som ger 

medvetenhet om den egna 

kroppen i relation till det 

närmaste fysiska rummet 

b1144 Funktioner för orientering 

till närmaste omgivning 
Psykiska funktioner som ger 

medvetenhet om den egna 

kroppen i relation till det 

närmaste fysiska rummet 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b117 Intellektuella funktioner 
Allmänna psykiska funktioner 

som krävs för att förstå och 

konstruktivt integrera olika 

psykiska funktioner inklusive 

kognitiva funktioner och deras 

utveckling över livscykeln 

Innefattar: 

den intellektuella utvecklingens 

funktioner; intellektuell 

utvecklingshämning, psykisk 

utvecklingshämning, demens 

Utesluter: 

minnesfunktioner (b144); 

tankefunktioner (b160); högre 

kognitiva funktioner (b164) 

b117 Intellektuella funktioner 
Allmänna psykiska funktioner 

som krävs för att förstå och 

konstruktivt integrera olika 

psykiska funktioner inklusive 

kognitiva funktioner och deras 

utveckling över livscykeln 

Innefattar: 

den intellektuella utvecklingens 

funktioner 

Utesluter: 

minnesfunktioner (b144); 

tankefunktioner (b160); högre 

kognitiva funktioner (b164) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

intellektuell utvecklingshämning 

eller demens 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b122 Övergripande 

psykosociala funktioner 
Allmänna psykiska funktioner 

och deras utveckling över 

livscykeln som krävs för att 

förstå och på ett konstruktivt 

sätt integrera de olika psykiska 

funktioner som utgör grund för 

uppbyggnad av 

mellanmänsklig förmåga som 

är nödvändig för att upprätta 

meningsfulla ömsesidiga 

sociala interaktioner 

Innefattar: 

sådant som vid autism 

b122 Övergripande psykosociala 

funktioner 
Allmänna psykiska funktioner 

och deras utveckling över 

livscykeln som krävs för att 

förstå och på ett konstruktivt sätt 

integrera de olika psykiska 

funktioner som utgör grund för 

uppbyggnad av personlig och 

mellanmänsklig förmåga som är 

nödvändig för att upprätta 

meningsfulla ömsesidiga sociala 

interaktioner 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

autismspektrumsyndrom 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

Borttagande av 

innefattar  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b130 Energi och driftfunktioner 
Allmänna psykiska funktioner 

av fysiologiska och 

psykologiska mekanismer som 

gör att personen envist strävar 

efter att tillfredsställa specifika 

behov och allmänna mål 

Innefattar: 

funktioner av energinivå, 

motivation, aptit; begär efter 

substanser, inklusive sådana 

som kan missbrukas; 

impulskontroll 

b130 Energi och driftfunktioner 
Allmänna psykiska funktioner av 

fysiologiska och psykologiska 

mekanismer som gör att 

personen envist strävar efter att 

tillfredsställa specifika behov och 

allmänna mål 

Innefattar: 

funktioner för energinivå, 

motivation, aptit; impulskontroll 

Utesluter: 

medvetande och 

vakenhetsfunktioner (b110); 

Ändring av 

innefattar, 

utesluter 

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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Ursprungstext i ICF Ändring i/tillägg till ICF Kommentar Ändrings- 
datum 

Utesluter: 

medvetandefunktioner (b110); 

temperament och 

personlighetsfunktioner (b122); 

sömnfunktioner (b134); 

psykomotoriska funktioner 

(b147); emotionella funktioner 

(b152) 

temperament och 

personlighetsfunktioner (b122); 

sömnfunktioner (b134); 

psykomotoriska funktioner 

(b147); emotionella funktioner 

(b152) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som begär efter 

substanser, inklusive sådana som 

kan missbrukas  

b1300 Energinivå 
Psykisk funktion som ger kraft 

och uthållighet 

b1300 Funktioner för energinivå 
Psykisk funktion som ger kraft 

och uthållighet 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1301 Motivation 
Psykiska funktioner som 

skapar handlingsberedskap, 

medveten eller omedveten 

drivkraft att handla 

b1301 Funktioner för motivation 
Psykiska funktioner som skapar 

handlingsberedskap, medveten 

eller omedveten drivkraft att 

handla 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1301 Funktioner för energinivå 
Psykiska funktioner som 

skapar handlingsberedskap, 

medveten eller omedveten 

drivkraft att handla 

b1301 Funktioner för motivation 
Psykiska funktioner som skapar 

handlingsberedskap, medveten 

eller omedveten drivkraft att 

handla 

Feltryck 

endast i POD-

version 2021 

(ICF för 

beställning 

eller 

nerladdning). 

Rättelse gjord 

i POD-

version 2022. 

2022-01-01 

b1302 Aptit 
Psykiska funktioner som ger en 

naturlig längtan eller önskan 

om att tillgodose särskilt det 

naturliga och återkommande 

behovet av mat och dryck 

b1302 Funktioner för aptit 
Psykiska funktioner som ger en 

naturlig längtan eller önskan om 

att tillgodose särskilt det 

naturliga och återkommande 

behovet av mat och dryck 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1303 Begär 
Psykiska funktioner som ger 

begär efter substanser inklusive 

sådana som kan missbrukas 

  Borttagen kod 2021-01-01 

b1304 Impulskontroll 
Psykiska funktioner som 

reglerar och motverkar 

plötsliga starka begär att göra 

någonting 

b1304 Funktioner för 

impulskontroll 
Psykiska funktioner som reglerar 

och motverkar plötsliga starka 

begär att göra någonting 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1308 Energi och drifter, andra 

specificerade 
b1308 Energi och driftfunktioner, 

andra specificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1309 Energi och drifter, 

ospecificerade 
b1309 Energi och driftfunktioner, 

ospecificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 
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Ursprungstext i ICF Ändring i/tillägg till ICF Kommentar Ändrings- 
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b134 Sömnfunktioner 
Allmänna psykiska funktioner 

av periodisk, reversibel och 

selektiv fysisk och psykisk 

avkoppling från sin egen 

omedelbara omgivning med 

samtidiga karakteristiska 

fysiologiska förändringar 

Innefattar: 

funktioner av sömnmängd, 

insomning, sömnunderhåll, 

sömnkvalitet, funktioner som 

rör sömncykeln såsom 

sömnlöshet, hypersömn, 

narkolepsi 

Utesluter: 

medvetandefunktioner (b110); 

energi och driftfunktioner 

(b130); 

uppmärksamhetsfunktioner 

(b140); psykomotoriska 

funktioner (b147) 

b134 Sömnfunktioner 
Allmänna psykiska funktioner av 

periodisk, reversibel och selektiv 

fysisk och psykisk avkoppling 

från sin egen omedelbara 

omgivning med samtidiga 

karakteristiska fysiologiska 

förändringar 

Innefattar: 

funktioner för sömnmängd, 

insomning, sömnunderhåll, 

sömnkvalitet, funktioner som rör 

sömncykeln 

Utesluter: 

medvetande och 

vakenhetsfunktioner (b110); 

energi och driftfunktioner 

(b130); 

uppmärksamhetsfunktioner 

(b140); psykomotoriska 

funktioner (b147) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

sömnlöshet eller sjukligt 

sömnbehov (t.ex. hypersomni 

och narkolepsi) 

Ändring av 

innefattar, 

utesluter.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b1340 Sömnmängd 
Psykiska funktioner som gäller 

tid som används för att sova 

enligt en återkommande 

dygnsrytm 

b1340 Funktioner för sömnmängd 
Psykiska funktioner som gäller 

tid som används för att sova 

enligt en återkommande 

dygnsrytm 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1341 Insomning 
Psykiska funktioner som styr 

övergången från vakenhet till 

sömn 

b1341 Funktioner för insomning 
Psykiska funktioner som styr 

övergången från vakenhet till 

sömn 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1342 Sömnunderhåll 
Psykiska funktioner som 

upprätthåller sömntillståndet 

b1342 Funktioner för 

sömnunderhåll 
Psykiska funktioner som 

upprätthåller sömntillståndet 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1343 Sömnkvalitet 
Psykiska funktioner som ger 

naturlig sömn som leder till 

optimal fysisk och psykisk vila 

och avslappning 

b1343 Funktioner för sömnkvalitet 
Psykiska funktioner som ger 

naturlig sömn som leder till 

optimal fysisk och psykisk vila 

och avslappning 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b139 Andra specificerade och 

ospecificerade allmänna 

psykiska funktioner 

b139 Andra specificerade och 

ospecificerade övergripande 

psykiska funktioner 

Ändrad 

kodtext 

2022-01-01 

b140 Uppmärksamhetsfunktio-

ner 
Särskilda psykiska funktioner 

att under en erforderlig 

tidsperiod rikta in sig mot ett 

b140 Uppmärksamhetsfunktioner 
Särskilda psykiska funktioner att 

under en erforderlig tidsperiod 

rikta in sig mot ett yttre stimulus 

eller inre erfarenhet 

Ändring av 

innefattar, 

utesluter. 

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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Ursprungstext i ICF Ändring i/tillägg till ICF Kommentar Ändrings- 
datum 

yttre stimulus eller inre 

erfarenhet 

Innefattar: 

funktioner att vidmakthålla 

uppmärksamhet, att skifta 

uppmärksamhet, att fördela 

uppmärksamhet, dela 

gemensam uppmärksamhet; 

koncentration; distraherbarhet 

Utesluter: 

medvetandefunktioner (b110); 

energi och driftfunktioner 

(b130); sömnfunktioner (b134), 

minnesfunktioner (b144); 

psykomotoriska funktioner 

(b147); perceptuella funktioner 

(b156) 

Innefattar: 

funktioner för att vidmakthålla 

uppmärksamhet, att skifta 

uppmärksamhet, att fördela 

uppmärksamhet, dela gemensam 

uppmärksamhet; koncentration 

Utesluter: 

medvetande och 

vakenhetsfunktioner (b110); 

energi och driftfunktioner 

(b130); sömnfunktioner (b134), 

minnesfunktioner (b144); 

psykomotoriska funktioner 

(b147); perceptuella funktioner 

(b156) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som distraherbarhet 

b1400 Att vidmakthålla 

uppmärksamhet 
Psykiska funktioner som ger 

koncentration under den 

tidsperiod som krävs 

b1400 Funktioner för att 

vidmakthålla 

uppmärksamhet 
Psykiska funktioner som ger 

koncentration under den 

tidsperiod som krävs 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1401 Att skifta uppmärksamhet 
Psykiska funktioner som 

tillåter 

koncentrationsförflyttning från 

ett stimulus till ett annat 

b1401 Funktioner för att skifta 

uppmärksamhet 
Psykiska funktioner som tillåter 

koncentrationsförflyttning från 

ett stimulus till ett annat 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1402 Delad uppmärksamhet 
Psykiska funktioner som 

tillåter inriktning på två eller 

flera stimuli samtidigt 

b1402 Funktioner för delad 

uppmärksamhet 
Psykiska funktioner som tillåter 

inriktning på två eller flera 

stimuli samtidigt 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1403 Gemensam 

uppmärksamhet 
Psykiska funktioner som 

tillåter inriktning på samma 

stimulus som någon eller några 

andra personer, som t.ex. ett 

barn och en vårdnadsgivare 

som riktar uppmärksamheten 

på en leksak 

b1403 Funktioner för gemensam 

uppmärksamhet 
Psykiska funktioner som tillåter 

inriktning på samma stimulus 

som någon eller några andra 

personer, som t.ex. ett barn och 

en vårdnadsgivare som riktar 

uppmärksamheten på en leksak 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b144 Minnesfunktioner 
Specifika psykiska funktioner 

som registrerar och lagrar 

information och återkallar den 

vid behov 

Innefattar: 

funktioner av kort- och 

långtidsminne, omedelbart, 

nyligt och avlägset minne; 

b144 Minnesfunktioner 
Specifika psykiska funktioner 

som registrerar och lagrar 

information och återkallar den 

vid behov 

Innefattar: 

funktioner för kort- och 

långtidsminne, omedelbart, 

nyligt och avlägset minne; 

Ändring av 

innefattar, 

utesluter.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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Ursprungstext i ICF Ändring i/tillägg till ICF Kommentar Ändrings- 
datum 

minnesomfång; att dra sig till 

minnes; att erinra sig; 

funktioner som används för att 

komma ihåg och att lära in 

såsom vid allmän, selektiv och 

dissociativ minnesförlust 

Utesluter: 

medvetandefunktioner (b110); 

orienteringsfunktioner (b114); 

intellektuella funktioner 

(b117); 

uppmärksamhetsfunktioner 

(b140); perceptuella funktioner 

(b156); tankefunktioner (b160); 

högre kognitiva funktioner 

(b164); psykiska 

språkfunktioner (b167); 

kalkyleringsfunktioner (b172) 

minnesomfång; att dra sig till 

minnes; att erinra sig; funktioner 

som används för att komma ihåg 

och att lära in 

Utesluter: 

medvetande och 

vakenhetsfunktioner (b110); 

orienteringsfunktioner (b114); 

intellektuella funktioner (b117); 

uppmärksamhetsfunktioner 

(b140); perceptuella funktioner 

(b156); tankefunktioner (b160); 

högre kognitiva funktioner 

(b164); psykiska språkfunktioner 

(b167); kalkyleringsfunktioner 

(b172) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som allmän, selektiv 

och dissociativ minnesförlust 

b1440 Korttidsminne 
Psykiska funktioner som ger ett 

temporärt och upplösbart 

minne på omkring trettio 

sekunders varaktighet från 

vilken information förloras om 

den inte befästes i 

långtidsminne 

b1440 Funktioner för 

korttidsminne 
Psykiska funktioner som ger ett 

temporärt och upplösbart minne 

på omkring trettio sekunders 

varaktighet från vilken 

information förloras om den inte 

befästes i långtidsminne 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1441 Långtidsminne 
Psykiska funktioner som ger ett 

minnessystem som tillåter 

långtidslagring av information 

från korttidsminnet och såväl 

autobiografiskt minne för 

tidigare händelser som 

semantiskt minne av språk och 

fakta 

b1441 Funktioner för 

långtidsminne 
Psykiska funktioner som ger ett 

minnessystem som tillåter 

långtidslagring av information 

från korttidsminnet och såväl 

autobiografiskt minne för 

tidigare händelser som 

semantiskt minne av språk och 

fakta 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1442 Återkallande och 

bearbetning av minne 
Specifik psykisk funktion att 

komma ihåg information som 

är lagrad i långtidsminnet och 

föra det till medvetenhet 

b1442 Funktioner för återkallande 

och bearbetning av minne 
Specifik psykisk funktion att 

komma ihåg information som är 

lagrad i långtidsminnet och föra 

det till medvetenhet 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1443 Arbetsminne 
Psykiska funktioner som 

jämför och bearbetar 

information som hämtas från 

både kort- och långtidsminne 

b1443 Funktioner för arbetsminne 
Psykiska funktioner som jämför 

och bearbetar information som 

hämtas från både kort- och 

långtidsminne 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1442 Återkallande av minne 

 
b1442 Återkallande och 

bearbetning av minne 

Ändring av 

kodtext 

2016-01-01 
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Ursprungstext i ICF Ändring i/tillägg till ICF Kommentar Ändrings- 
datum 

  b1443 Arbetsminne 

Psykiska funktioner som jämför 

och bearbetar information som 

hämtas från både kort- och 

långtidsminne 

Ny kod 2016-01-01 

b147 Psykomotoriska 

funktioner 
Specifika psykiska funktioner 

för kontroll över motoriska och 

psykologiska händelser på 

kroppsnivå 

Innefattar: 

funktioner av psykomotorisk 

kontroll, såsom psykomotorisk 

långsamhet, överretning och 

motorisk oro, avvikande 

kroppshållning, katatoni; 

negativism; ambitendens; 

ekopraxi och ekolali; 

psykomotoriska funktioners 

kvalitet 

Utesluter: 

medvetandefunktioner (b110); 

orienteringsfunktioner (b114); 

intellektuella funktioner 

(b117); energi och 

driftfunktioner (b126); 

uppmärksamhetsfunktioner 

(b140); psykiska 

språkfunktioner (b167); 

psykiska funktioner att ordna 

sammansatta rörelser i följd 

(b176) 

b147 Psykomotoriska funktioner 
Specifika psykiska funktioner för 

kontroll över motoriska och 

psykologiska händelser på 

kroppsnivå 

Innefattar: 

funktioner för psykomotorisk 

kontroll, psykomotoriska 

funktioners kvalitet 

Utesluter: 

medvetande och 

vakenhetsfunktioner (b110); 

orienteringsfunktioner (b114); 

intellektuella funktioner (b117); 

energi och driftfunktioner 

(b130); 

uppmärksamhetsfunktioner 

(b140); psykiska språkfunktioner 

(b167); psykiska funktioner att 

ordna sammansatta rörelser i 

följd (b176); funktioner för 

kontroll av viljemässiga rörelser 

(b760) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som psykomotorisk 

långsamhet, överretning och 

motorisk oro, avvikande 

kroppshållning, stereotypier, 

motorisk perseveration, katatoni, 

negativism, ambitendens, 

ekopraxi och ekolali 

Ändring av 

innefattar, 

utesluter.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b1470 Psykomotorisk kontroll 
Psykiska funktioner som 

reglerar hastigheten i beteende 

eller responstid som innefattar 

såväl motoriska som 

psykologiska komponenter 

såsom vid störning av kontroll 

som ger psykomotorisk 

långsamhet (att röra sig och 

tala långsamt; minskning av 

gestikulerande och spontanitet) 

eller psykomotorisk 

överretning (överdriven 

beteendemässig och kognitiv 

aktivitet, vanligen icke-

produktiv och ofta som svar på 

inre spännig som t.ex. vicka 

b1470 Funktioner för 

psykomotorisk kontroll 
Psykiska funktioner som reglerar 

hastigheten i beteende eller 

responstid som innefattar såväl 

motoriska som psykologiska 

komponenter 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som störning av 

kontroll som ger psykomotorisk 

långsamhet (att röra sig och tala 

långsamt; minskning av 

gestikulerande och spontanitet) 

eller psykomotorisk överretning 

(överdriven beteendemässig och 

kognitiv aktivitet, vanligen icke-

produktiv och ofta som svar på 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivningste

xt.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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Ursprungstext i ICF Ändring i/tillägg till ICF Kommentar Ändrings- 
datum 

med fötterna, vrida händerna, 

agitation eller rastlöshet) 

inre spänning som t.ex. vicka 

med fötterna, vrida händerna, 

agitation eller rastlöshet) 

b1471 Psykomotoriska 

funktioners kvalitet 
Psykiska funktioner som ger 

icke-verbalt beteende i rätt 

följd och karaktär vad avser 

delkomponenter, såsom öga-

hand-koordination och 

gångkoordination 

b1471 Funktioner för 

psykomotoriska funktioners 

kvalitet 
Psykiska funktioner som ger 

icke-verbalt beteende i rätt följd 

och karaktär vad avser 

delkomponenter, såsom öga-

hand-koordination och 

gångkoordination 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b152 Emotionella funktioner 
Specifika psykiska funktioner 

som hänför sig till känslo- och 

affektkomponenterna i 

tankeprocesserna 

Innefattar: 

funktioner av emotionens 

lämplighet, reglering och 

omfattning; affekt; sorgsenhet, 

lycka, kärlek, rädsla, ilska, hat, 

spänning, ångest, glädje, sorg 

emotionslabilitet; utslätning av 

affekt 

Utesluter: 

temperament och 

personlighetsfunktioner (b126); 

energi och driftfunktioner 

(b130) 

b152 Emotionella funktioner 
Specifika psykiska funktioner 

som hänför sig till känslo- och 

affektkomponenterna i 

tankeprocesserna 

Innefattar: 

funktioner för emotionens 

lämplighet, reglering och 

omfattning; affekt; sorgsenhet, 

lycka, kärlek, rädsla, ilska, hat, 

spänning, ångest, glädje, sorg 

Utesluter: 

temperament och 

personlighetsfunktioner (b126); 

energi och driftfunktioner (b130) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som emotionslabilitet; 

utslätning av affekt 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b1520 Lämplighet i emotion 
Psykiska funktioner som ger 

kongruens mellan känsla eller 

affekt och situationen såsom 

t.ex. lycka när man mottar goda 

nyheter 

b1520 Funktioner för lämplighet i 

emotion 
Psykiska funktioner som ger 

kongruens mellan känsla eller 

affekt och situationen såsom t.ex. 

lycka när man mottar goda 

nyheter 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1521 Reglering av emotion 
Psykiska funktioner som 

kontrollerar upplevelse och 

uppvisande av affekt 

b1521 Funktioner för reglering av 

emotion 
Psykiska funktioner som 

kontrollerar upplevelse och 

uppvisande av affekt 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1522 Omfattning av emotion 
Psykiska funktioner som leder 

till ett upplevelsespektrum vid 

uppväckande av affekt eller 

känslor såsom t.ex. kärlek, hat, 

oro, sorg, glädje, fruktan och 

vrede 

b1522 Funktioner för omfattning 

av emotion 
Psykiska funktioner som leder 

till ett upplevelsespektrum vid 

uppväckande av affekt eller 

känslor såsom t.ex. kärlek, hat, 

oro, sorg, glädje, fruktan och 

vrede 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

  b1528A Känsla av trygghet Ny kod 2017-01-01 

  b1528B Känsla av ensamhet Ny kod 2017-01-01 
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Ursprungstext i ICF Ändring i/tillägg till ICF Kommentar Ändrings- 
datum 

b156 Perceptuella funktioner 
Specifika psykiska funktioner 

för att känna igen och tolka 

sinnesstimuli 

Innefattar: 

funktioner av auditiv och 

visuell perception, lukt, smak 

samt taktil och visuospatial 

perception såsom vid 

hallucinering eller illusion 

Utesluter: 

 medvetandefunktioner (b110); 

orienteringsfunktioner (b114); 

uppmärksamhetsfunktioner 

(b140); minnesfunktioner 

(b144); psykiska 

språkfunktioner (b167); syn 

och därmed sammanhängande 

funktioner (b210-b229), hörsel 

och vestibulära funktioner 

(b230-b249); andra 

sinnesfunktioner (b250-b279) 

b156 Perceptuella funktioner 
Specifika psykiska funktioner för 

att känna igen och tolka 

sinnesstimuli 

Innefattar: 

funktioner för auditiv och visuell 

perception, lukt, smak samt taktil 

och visuospatial perception 

Utesluter: 

medvetande och 

vakenhetsfunktioner (b110); 

orienteringsfunktioner (b114); 

uppmärksamhetsfunktioner 

(b140); minnesfunktioner (b144); 

psykiska språkfunktioner (b167); 

syn och därmed 

sammanhängande funktioner 

(b210-b229), hörsel och 

vestibulära funktioner (b230-

b249); andra sinnesfunktioner 

(b250-b279) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som hallucinering eller 

illusion 

Ändring av 

innefattar, 

utesluter.  

Tillägg 

anmärkning 

2021-01-01 

b1560 Auditiv perception 
Psykiska funktioner som ingår 

i att urskilja ljud, toner, 

tonhöjder och andra akustiska 

stimuli 

b1560 Funktioner för auditiv 

perception 
Psykiska funktioner som ingår i 

att urskilja ljud, toner, tonhöjder 

och andra akustiska stimuli 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1561 Visuell perception 
Psykiska funktioner som ingår 

i att urskilja form, storlek, färg 

och andra synliga intryck 

b1561 Funktioner för visuell 

perception 
Psykiska funktioner som ingår i 

att urskilja form, storlek, färg och 

andra synliga intryck 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1562 Luktperception 
Psykiska funktioner som ingår 

i att urskilja skillnader i dofter 

b1562 Funktioner för 

luktperception 
Psykiska funktioner som ingår i 

att urskilja skillnader i dofter 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1563 Smakperception 
Psykiska funktioner som ingår 

i att med tungan urskilja 

skillnad i smak, såsom sött, 

surt, salt och beskt 

b1563 Funktioner för 

smakperception 
Psykiska funktioner som ingår i 

att med tungan urskilja skillnad i 

smak, såsom sött, surt, salt och 

beskt 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1564 Taktil perception 
Psykiska funktioner som ingår 

i att genom beröring urskilja 

skillnader i textur, såsom t.ex. 

strävt eller lent 

b1564 Funktioner för taktil 

perception 
Psykiska funktioner som ingår i 

att genom beröring urskilja 

skillnader i textur, såsom t.ex. 

strävt eller lent 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1565 Visuospatial perception 
Psykiska funktioner 

involverade i att med synen 

b1565 Visuospatial perception 
Psykiska funktioner involverade i 

att med synen urskilja föremåls 

Tillägg av 

utesluter 

2016-01-01 
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Ursprungstext i ICF Ändring i/tillägg till ICF Kommentar Ändrings- 
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urskilja föremåls relativa 

position i omgivningen eller i 

relation till sig själv 

relativa position i omgivningen 

eller i relation till sig själv 

Utesluter:  

orientering till föremål (b1143) 

b1565 Visuospatial perception 
Psykiska funktioner 

involverade i att med synen 

urskilja föremåls relativa 

position i omgivningen eller i 

relation till sig själv 

Utesluter: 

orientering till föremål (b1143) 

b1565 Funktioner för visuospatial 

perception 
Psykiska funktioner involverade i 

att med synen urskilja föremåls 

relativa position i omgivningen 

eller i relation till sig själv 

Utesluter: 

funktioner för orientering till 

föremål (b1143) 

Ändring av 

kodtext, 

utesluter 

2021-01-01 

b160 Tankefunktioner 
Specifika psykiska funktioner 

som sammanhänger med 

förmågan att skapa 

tankemässiga representationer 

Innefattar: 

funktioner av tempo, form, 

kontroll och innehåll i tanke; 

målinriktade tankefunktioner, 

icke-målinriktade 

tankefunktioner; logiska 

tankefunktioner såsom vid 

tanketryck, idéflykt, 

tankeblockering, 

osammanhängande tankar, 

ovidkommande tankar, 

omständlighet, 

vanföreställningar och 

tvångstankar, 

tvångsföreställningar 

Utesluter: 

intellektuella funktioner 

(b117); minnesfunktioner 

(b144); psykomotoriska 

funktioner (b147); perceptuella 

funktioner (b156); högre 

kognitiva funktioner (b164); 

psykiska språkfunktioner 

(b167); kalkyleringsfunktioner 

(b172) 

b160 Tankefunktioner 
Specifika psykiska funktioner 

som sammanhänger med 

förmågan att skapa tankemässiga 

representationer 

Innefattar: 

funktioner för tempo, form, 

kontroll och innehåll i tanke; 

målinriktade tankefunktioner, 

icke-målinriktade 

tankefunktioner; logiska 

tankefunktioner 

Utesluter: 

intellektuella funktioner (b117); 

minnesfunktioner (b144); 

psykomotoriska funktioner 

(b147); perceptuella funktioner 

(b156); högre kognitiva 

funktioner (b164); psykiska 

språkfunktioner (b167); 

kalkyleringsfunktioner (b172) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som tanketryck, 

idéflykt, tankeblockering, 

osammanhängande tankar, 

ovidkommande tankar, 

omständlighet, vanföreställningar 

och tvångstankar, 

tvångsföreställningar, idémässig 

perseveration, övervärderade 

idéer, somatisering, grubbleri, 

tankespridning och tanketillägg 

Ändring av 

innefattar. 

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b1600 Tanketempo 
Psykiska funktioner som 

reglerar hastighet i 

tankeprocessen 

b1600 Funktioner för tanketempo 
Psykiska funktioner som reglerar 

hastighet i tankeprocessen 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1601 Tankeform 
Psykiska funktioner vad avser 

organisation av tankeprocessen 

och dess sammanhang och 

logik 

b1601 Funktioner för tankeform 
Psykiska funktioner vad avser 

organisation av tankeprocessen 

och dess sammanhang och logik 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar. 

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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Innefattar: 

nedsättningar i form av 

idémässig perseveration, 

hoppande från det ena till det 

andra och omständighet 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som idémässig 

perseveration, ovidkommande 

tankar och omständlighet 

b1602 Tankeinnehåll 
Psykiska funktioner som består 

av idéer i tankeprocessen och 

det som man gör sig en 

föreställning om 

Innefattar: 

nedsättning i form av 

vanföreställningar, 

övervärderade idéer och 

somatisering 

b1602 Funktioner för 

tankeinnehåll 
Psykiska funktioner som består 

av idéer i tankeprocessen och det 

som man gör sig en föreställning 

om 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som vanföreställningar, 

övervärderade idéer och 

somatisering 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar. 

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b1603 Tankekontroll 
Psykiska funktioner som ger 

viljemässig tankekontroll och 

som betraktas som sådan av 

personen 

Innefattar: 

nedsättningar i form av 

grubbleri, tvångsföreställning, 

tankespridning och tanketillägg 

b1603 Funktioner för 

tankekontroll 
Psykiska funktioner som ger 

viljemässig tankekontroll och 

som betraktas som sådan av 

personen 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som grubbleri, 

tvångsföreställning, 

tankespridning och tanketillägg 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b1649 Ospecificerade kognitiva 

funktioner 
b1649 Ospecificerade högre kognitiva 

funktioner 

Ändring av 

kodtext 

2022-01-01 

b167 Psykiska språkfunktioner 
Specifika psykiska funktioner 

för att känna igen och använda 

tecken, symboler och andra 

språkkomponenter 

Innefattar: 

funktioner för mottagning och 

avkodning av talat, skrivet eller 

andra former av språk såsom 

teckenspråk; funktioner att 

uttrycka talat, skrivet eller 

andra språkformer; 

integrerande språkfunktioner, 

talade och skrivna såsom vid 

receptiv afasi, expressiv afasi, 

Brocas- och Wernickes afasi 

samt konduktionsafasi 

Utesluter: 

uppmärksamhetsfunktioner 

(b140); minnesfunktioner 

(b144); perceptionsfunktioner 

(b156); tankefunktioner (b160); 

högre kognitiva funktioner 

(b164); kalkyleringsfunktioner 

(b172); psykisk funktion att 

ordna sammansatta rörelser i 

b167 Psykiska språkfunktioner 
Specifika psykiska funktioner för 

att känna igen och använda 

tecken, symboler och andra 

språkkomponenter 

Innefattar: 

funktioner för mottagning och 

avkodning av talat, skrivet eller 

andra former av språk såsom 

teckenspråk; funktioner att 

uttrycka talat, skrivet eller andra 

språkformer; integrerande 

språkfunktioner, talade och 

skrivna 

Utesluter: 

uppmärksamhetsfunktioner 

(b140); minnesfunktioner (b144); 

perceptionsfunktioner (b156); 

tankefunktioner (b160); högre 

kognitiva funktioner (b164); 

kalkyleringsfunktioner (b172); 

psykisk funktion att ordna 

sammansatta rörelser i följd 

(b176); Kapitel 2: 

Sinnesfunktioner och smärta 

(b2); Kapitel 3: Röst- och 

Ändring av 

innefattar. 

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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följd (b176); Kapitel 2: 

Sinnesfunktioner och smärta; 

Kapitel 3: Röst- och 

talfunktioner 

talfunktioner (b3) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

receptiv afasi, expressiv afasi, 

Brocas- och Wernickes afasi 

samt konduktionsafasi 

b1670 Mottagning av språk 
Specifika psykiska funktioner 

för att tolka budskap i talad, 

skriven, tecknad eller annan 

form för att erhålla deras 

innebörd 

b1670 Funktioner för mottagning 

av språk 
Specifika psykiska funktioner för 

att tolka budskap i talad, skriven, 

tecknad eller annan form för att 

erhålla deras innebörd 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b16700 Mottagning av talat språk 
Psykiska funktioner för att 

tolka talade meddelanden för 

att förstå deras innebörd 

b16700 Funktioner för mottagning 

av talat språk 
Psykiska funktioner för att tolka 

talade meddelanden för att förstå 

deras innebörd 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b16701 Mottagning av skrivet 

språk 
Psykiska funktioner för att 

tolka skrivna meddelanden för 

att förstå deras innebörd 

b16701 Funktioner för mottagning 

av skrivet språk 
Psykiska funktioner för att tolka 

skrivna meddelanden för att 

förstå deras innebörd 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b16702 Mottagning av tecknat 

språk 
Psykiska funktioner för att 

tolka meddelanden på språk 

som använder tecken, gjorda 

med händer eller andra 

rörelser, för att förstå deras 

innebörd 

b16702 Funktioner för mottagning 

av tecknat språk 
Psykiska funktioner för att tolka 

meddelanden på språk som 

använder tecken, gjorda med 

händer eller andra rörelser, för att 

förstå deras innebörd 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

  b16703 Mottagning av kroppsspråk 
Psykiska funktioner för att tolka 

meddelanden som är uttryckta 

med kroppsspråk, gjorda med 

händer och andra rörelser, för att 

förstå deras innebörd 

Ny kod 2016-01-01 

b16703 Mottagning av 

kroppsspråk 

Psykiska funktioner för att 

tolka meddelanden som är 

uttryckta med kroppsspråk, 

gjorda med händer och andra 

rörelser, för att förstå deras 

innebörd 

b16703 Funktioner för mottagning 

av kroppsspråk 
Psykiska funktioner för att tolka 

meddelanden som är uttryckta 

med kroppsspråk, gjorda med 

händer och andra rörelser, för att 

förstå deras innebörd 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b16708 Andra specificerade 

psykiska funktioner i 

mottagning av språk  

b16708 Funktioner för mottagning 

av språk, andra 

specificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b16709 Ospecificerade psykiska 

funktioner i mottagning av 

språk 

b16709 Funktioner för mottagning 

av språk, ospecificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 
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b1671 Uttryckande av språk 
Specifika psykiska funktioner 

som är nödvändiga för att 

framställa meningsfulla 

budskap i talad, skriven, 

tecknad eller annan form 

b1671 Funktioner för uttryckande 

av språk 
Specifika psykiska funktioner 

som är nödvändiga för att 

framställa meningsfulla budskap 

i talad, skriven, tecknad eller 

annan form 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b16710 Uttryckande av talat språk 
Psykiska funktioner som är 

nödvändiga för att framställa 

meningsfulla talade 

meddelanden 

b16710 Funktioner för uttryckande 

av talat språk 
Psykiska funktioner som är 

nödvändiga för att framställa 

meningsfulla talade meddelanden 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b16711 Uttryckande av skrivet 

språk 
Psykiska funktioner som är 

nödvändiga för att framställa 

meningsfulla skrivna 

meddelande 

b16711 Funktioner för uttryckande 

av skrivet språk 
Psykiska funktioner som är 

nödvändiga för att framställa 

meningsfulla skrivna 

meddelande 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b16712 Uttryckande av tecknat 

språk 
Psykiska funktioner som är 

nödvändiga för att framställa 

meningsfulla budskap på språk 

som använder tecken gjorda 

med händerna och andra 

rörelser 

b16712 Funktioner för uttryckande 

av tecknat språk 
Psykiska funktioner som är 

nödvändiga för att framställa 

meningsfulla budskap på språk 

som använder tecken gjorda med 

händerna och andra rörelser 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

  b16713 Uttryckande av 

kroppsspråk 
Psykiska funktioner som är 

nödvändiga för att framställa 

meddelanden med kroppsspråk, 

gjorda med händerna och andra 

rörelser 

Ny kod 2016-01-01 

b16713 Uttryckande av 

kroppsspråk 
Psykiska funktioner som är 

nödvändiga för att framställa 

meddelanden med kroppsspråk, 

gjorda med händerna och andra 

rörelser 

b16713 Funktioner för uttryckande 

av kroppsspråk 
Psykiska funktioner som är 

nödvändiga för att framställa 

meddelanden med kroppsspråk, 

gjorda med händerna och andra 

rörelser 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b16718 Andra specificerade 

språkuttryckanden 
b16718 Funktioner för uttryckande 

av språk, andra 

specificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b16719 Ospecificerade 

språkuttryckanden 
b16719 Funktioner för uttryckande 

av språk, ospecificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b172 Kalkyleringsfunktioner 
Specifika psykiska funktioner 

för att bestämma, approximera 

och hantera matematiska 

symboler och processer 

Innefattar: 

funktioner att addera, 

subtrahera och andra enkla 

b172 Kalkyleringsfunktioner 
Specifika psykiska funktioner för 

att bestämma, approximera och 

hantera matematiska symboler 

och processer 

Innefattar: 

funktioner för att addera, 

subtrahera och andra enkla 

Ändring av 

innefattar 

2021-01-01 
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matematiska kalkyler; 

komplexa matematiska 

beräkningsfunktioner 

Utesluter: 

uppmärksamhetsfunktioner 

(b140); minnesfunktioner 

(b144); tankefunktioner (b160); 

högre kognitiva funktioner 

(b164); psykiska 

språkfunktioner (b167) 

matematiska kalkyler; komplexa 

matematiska 

beräkningsfunktioner 

Utesluter: 

uppmärksamhetsfunktioner 

(b140); minnesfunktioner (b144); 

tankefunktioner (b160); högre 

kognitiva funktioner (b164); 

psykiska språkfunktioner (b167) 

b1720 Enkel aritmetisk 

kalkylering 
Psykiska funktioner för att 

räkna med siffror som t.ex. 

addition, subtraktion, 

multiplikation och division 

b1720 Funktioner för enkel 

aritmetisk kalkylering 
Psykiska funktioner för att räkna 

med siffror som t.ex. addition, 

subtraktion, multiplikation och 

division 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b1721 Sammansatt kalkylering 
Psykiska funktioner för att 

översätta problem uttryckta i 

ord till aritmetiska procedurer, 

att översätta matematiska 

formler till aritmetiska 

procedurer och andra komplexa 

hanteringar som innefattar 

siffror 

b1721 Funktioner för sammansatt 

kalkylering 
Psykiska funktioner för att 

översätta problem uttryckta i ord 

till aritmetiska procedurer, att 

översätta matematiska formler 

till aritmetiska procedurer och 

andra komplexa hanteringar som 

innefattar siffror 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b176 Psykisk funktion att ordna 

sammansatta rörelser i 

följd 
Specifika psykiska funktioner 

vad avser att organisera och 

samordna sammansatta 

målinriktade rörelser 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar som vid 

ideatorisk apraxi, ideomotorisk 

apraxi, påklädningsapraxi, 

ockulumotorisk apraxi och 

talapraxi 

Utesluter: 

psykomotoriska funktioner 

(b147); högre kognitiva 

funktioner (b164); Kapitel 7 

Neuromuskuloskeletala och 

rörelserelaterade funktioner 

b176 Psykisk funktion att ordna 

sammansatta rörelser i följd 
Specifika psykiska funktioner 

vad avser att organisera och 

samordna sammansatta 

målinriktade rörelser 

Utesluter: 

psykomotoriska funktioner 

(b147); högre kognitiva 

funktioner (b164); Kapitel 7 

Neuromuskuloskeletala och 

rörelserelaterade funktioner (b7) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som ideatorisk apraxi, 

ideomotorisk apraxi, 

påklädningsapraxi, 

okulomotorisk apraxi och 

talapraxi 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b180 Funktioner för erfarenhet 

av jaget och tid 
Specifika psykiska funktioner 

som rör medvetenheten om 

egen identitet, egen kropp och 

egen plats i den omgivande 

verkligheten samt om tiden 

Innefattar: 

funktioner av erfarenhet av 

jaget, kroppsbild och tid 

b180 Funktioner för erfarenhet 

av jaget och tid 
Specifika psykiska funktioner 

som rör medvetenheten om egen 

identitet, egen kropp och egen 

plats i den omgivande 

verkligheten samt om tiden 

Innefattar: 

funktioner för erfarenhet av 

jaget, kroppsbild och tid 

Anmärkning: 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som depersonalisering 

och derealisering, fantomkänslor 

och känslan av att vara för tjock 

eller för smal, jamais vu och déjà 

vu 

b1800 Erfarenhet av jaget 
Specifika psykiska funktioner 

av att vara medveten om sin 

egen identitet och sin egen 

plats i den omgivning som man 

befinner sig i 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

depersonalisering och 

derealisering 

b1800 Funktioner för erfarenhet 

av jaget 
Specifika psykiska funktioner av 

att vara medveten om sin egen 

identitet och sin egen plats i den 

omgivning som man befinner sig 

i 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som depersonalisering 

och derealisering 

 2021-01-01 

b1801 Kroppsbild 
Specifika psykiska funktioner 

som sammanhänger med 

föreställning och medvetenhet 

om den egna kroppen 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

fantomkänslor och känslan av 

att vara för tjock eller för smal 

b1801 Funktioner för kroppsbild 
Specifika psykiska funktioner 

som sammanhänger med 

föreställning och medvetenhet 

om den egna kroppen 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som fantomkänslor och 

känslan av att vara för tjock eller 

för smal 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b1802 Upplevelse av tid 
Specifika psykiska funktioner 

av de subjektiva upplevelserna 

som sammanhänger med tidens 

längd och gång 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

jamais vu och déjà vu 

b1802 Funktioner för upplevelse 

av tid 
Specifika psykiska funktioner av 

de subjektiva upplevelserna som 

sammanhänger med tidens längd 

och gång 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som jamais vu och déjà 

vu 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b210 Synfunktioner 
Sinnesfunktioner avseende att 

förnimma närvaro av ljus och 

synintryckets form, storlek, 

utformning och färg 

Innefattar: 

synskärpefunktioner; 

synfältsfunktioner; synkvalitet; 

funktioner att förnimma ljus 

och färg, synskärpa vid syn på 

långt och nära håll, syn med ett 

öga och båda 

ögonenfunktionsnedsättningar 

såsom närsynthet, översynthet, 

astigmatism, halvsidigt 

synfältsbortfall, färgblindhet, 

tunnelseende, fläckvisa 

synfältsbortfall centralt och 

b210 Synfunktioner 
Sinnesfunktioner avseende att 

förnimma närvaro av ljus och 

synintryckets form, storlek, 

utformning och färg 

Innefattar: 

synskärpefunktioner; 

synfältsfunktioner; synkvalitet; 

funktioner att förnimma ljus och 

färg, synskärpa vid syn på långt 

och nära håll, syn med ett öga 

och båda ögonen; visuell 

bildkvalitet 

Utesluter: 

perceptuella funktioner (b156) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

närsynthet, översynthet, 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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perifert i synfältet, 

dubbelseende, nattblindhet, 

omställningsförmåga från 

seende i mörker till ljus 

Utesluter: 

perceptuella funktioner (b156) 

astigmatism, halvsidigt 

synfältsbortfall, färgblindhet, 

tunnelseende, fläckvisa 

synfältsbortfall centralt och 

perifert i synfältet, dubbelseende, 

nattblindhet, 

omställningsförmåga från seende 

i mörker till ljus, ljusskygghet 

(hypersensivitet för ljus), 

ströljus, påverkad bildkvalitet 

(glaskroppsgrumling); 

bildförvrängning, att se blixtar 

eller stjärnor 

b2101 Synfältsfunktioner 
Synfunktioner som hänger 

samman med hela det område 

som kan ses genom intensivt 

betraktande 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

vid skotom (mörk fläck i 

synfältet), tunnelseende och 

anopsi 

b2101 Synfältsfunktioner 
Synfunktioner som hänger 

samman med hela det område 

som kan ses genom intensivt 

betraktande 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som skotom (mörk 

fläck i synfältet), tunnelseende 

och anopsi 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b21020 Ljuskänslighet 
Synfunktioner för att förnimma 

en minimal ljusmängd 

(ljusminimum) och minimal 

åtskillnad i intensitet 

(ljusskillnad) 

Innefattar: 

funktioner av 

mörkeranpassning; 

funktionsnedsättningar såsom 

nattblindhet (hyposensitivitet 

för ljus); ljusskygghet 

(hypersensivitet för ljus) 

b21020 Ljuskänslighet 
Synfunktioner för att förnimma 

en minimal ljusmängd 

(ljusminimum) och minimal 

åtskillnad i intensitet 

(ljusskillnad) 

Innefattar: 

funktioner av mörkeranpassning 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som nattblindhet 

(hyposensitivitet för ljus); 

ljusskygghet (hypersensivitet för 

ljus) 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg 

anmärkning 

2021-01-01 

b21023 Visuell bildkvalitet 
Synfunktioner innefattande 

bildens kvalitet 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

att se strödda ljus; påverkad 

bildkvalitet (flugor eller nät); 

bildförvrängning, att se stjärnor 

eller blixtar 

b21023 Visuell bildkvalitet 
Synfunktioner innefattande 

bildens kvalitet 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som att se strödda ljus, 

påverkad bildkvalitet 

(glaskroppsgrumling), 

bildförvrängning, att se blixtar 

eller stjärnor 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg 

anmärkning 

2021-01-01 

b215 Funktioner hos strukturer 

intill ögat 
Funktioner hos strukturer i och 

runt ögat som underlättar 

synfunktioner 

Innefattar: 

funktioner i ögats inre muskler, 

ögonlocket, ögats yttre 

b215 Funktioner hos strukturer 

intill ögat 
Funktioner hos strukturer i och 

runt ögat som underlättar 

synfunktioner 

Innefattar: 

funktioner i ögats inre muskler, 

ögonlocket, ögats yttre muskler, 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg 

anmärkning 

2021-01-01 
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muskler, innefattande 

viljemässiga rörelser att följa 

med blicken och att fixera med 

blicken, funktioner hos 

tårkörtlarna, ackomodering, 

pupillreflex 

funktionsnedsättningar såsom 

vid nystagmus, ögontorrhet, 

nedhängande ögonlock (ptos) 

Utesluter: 

synfunktioner (b210); Kapitel 7 

Neuromuskuloskeletala och 

rörelserelaterade funktioner 

innefattande viljemässiga 

rörelser att följa med blicken och 

att fixera med blicken, funktioner 

hos tårkörtlarna, 

ackommodering, pupillreflex 

Utesluter: 

synfunktioner (b210); Kapitel 7 

Neuromuskuloskeletala och 

rörelserelaterade funktioner (b7) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

nystagmus (ögondarrning), 

ögontorrhet, ptos (nedhängande 

ögonlock) 

b2151 Ögonlockets funktioner 
Funktioner hos ögonlocket 

såsom blinkreflexen 

b2151 Ögonlockets funktioner 
Funktioner hos ögonlocket såsom 

blinkreflexen 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

ptos (nedhängande ögonlock)  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b2152 Funktioner hos ögats yttre 

muskler 
Funktioner hos de muskler som 

används för att se i olika 

riktningar och att följa ett 

objekt när det rör sig tvärs över 

synfältet, att göra sackaderade 

ögonrörelser för att hinna ifatt 

ett rörligt mål och för att fixera 

blicken 

Innefattar: 

nystagmus (ögondarrning); 

samverkan mellan båda ögonen 

b2152 Funktioner hos ögats yttre 

muskler 
Funktioner hos de muskler som 

används för att se i olika 

riktningar och att följa ett objekt 

när det rör sig tvärs över 

synfältet, att göra sackaderade 

ögonrörelser för att hinna ifatt ett 

rörligt mål och för att fixera 

blicken 

Innefattar: 

samverkan mellan båda ögonen 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

nystagmus (ögondarrning)  

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b230 Hörselfunktioner 
Sinnesfunktioner som hänger 

samman med att förnimma 

närvaro av ljud och att urskilja 

lokalisering, tonhöjd, 

ljudstyrka och ljudkvalitet 

Innefattar: 

hörselfunktioner, auditiv 

diskriminering (att skilja 

mellan ljud), avgöra varifrån 

ljud kommer (lokalisera, 

lateralisera), taldiskriminering 

(talurskiljning); 

funktionsnedsättningar såsom 

dövhet, hörselskada, 

hörselförlust 

Utesluter 

perceptuella funktioner (b156); 

psykiska språkfunktioner 

(b167) 

b230 Hörselfunktioner 
Sinnesfunktioner som hänger 

samman med att förnimma 

närvaro av ljud och att urskilja 

lokalisering, tonhöjd, ljudstyrka 

och ljudkvalitet 

Innefattar: 

hörselfunktioner, auditiv 

diskriminering (att skilja mellan 

ljud), avgöra varifrån ljud 

kommer (lokalisera, lateralisera), 

taldiskriminering (talurskiljning) 

Utesluter: 

perceptuella funktioner (b156); 

psykiska språkfunktioner (b167) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

dövhet, hörselskada, 

hörselförlust  

Ändring 

innefattar. 

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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b2400 Öronsus eller tinnitus 
Förnimmelse av lågfrekvent, 

stormande, brusande eller 

ringande ljud i örat 

b2400 Förnimmelse av öronsus 

eller tinnitus 
Förnimmelse av lågfrekvent, 

stormande, brusande eller 

ringande ljud i örat 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b2401 Yrsel 
Förnimmelse av rörelse 

antingen av en själv eller ens 

omgivning; rotationskänsla, 

känsla av att svaja, luta eller 

välta 

b2401 Förnimmelse av yrsel 
Förnimmelse av rörelse antingen 

av en själv eller ens omgivning; 

rotationskänsla, känsla av att 

svaja, luta eller välta 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b2403 Illamående i samband med 

yrsel eller svindel 
Förnimmelse av att vilja kräkas 

som uppkommer på grund av 

yrsel eller svindel 

b2403 Förnimmelse av illamående 

i samband med yrsel eller 

svindel 
Förnimmelse av att vilja kräkas 

som uppkommer på grund av 

yrsel eller svindel 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b2404 Irritation i örat 
Förnimmelse av klåda eller 

andra liknande förnimmelser i 

örat 

b2404 Förnimmelse av irritation i 

örat 
Förnimmelse av klåda eller andra 

liknande förnimmelser i örat 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b2405 Örontryck 
Förnimmelse av tryck i örat 

b2405 Förnimmelse av örontryck 
Förnimmelse av tryck i örat 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b250 Smakfunktion 
Sinnesfunktioner för att 

uppfatta beskt, sött, surt och 

salt 

Innefattar: 

smakfunktioner; 

funktionsnedsättningar såsom 

förlorad smak, nedsatt smak 

b250 Smakfunktion 
Sinnesfunktioner för att uppfatta 

beskt, sött, surt och salt 

Innefattar: 

smakfunktioner 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

förlorad smak, nedsatt smak 

Ändring av 

innefattar. 

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b255 Luktfunktion 
Sinnesfunktioner för att 

uppfatta lukter och dofter 

Innefattar: 

funktioner att lukta; 

funktionsnedsättningar såsom 

förlorat luktsinne, nedsatt 

luktsinne 

b255 Luktfunktion 
Sinnesfunktioner för att uppfatta 

lukter och dofter 

Innefattar: 

funktioner att lukta 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

anosmi (förlorat luktsinne), 

hyposmi (nedsatt luktsinne) eller 

parosmi (förändrat luktsinne) 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b265 Beröringsfunktion 
Sinnesfunktioner att känna ytor 

och deras struktur eller kvalitet 

Innefattar: 

beröringsfunktioner, att känna 

beröring; 

funktionsnedsättningar såsom 

domningskänsla, 

känsellöshet/bedövning, 

krypningar/stickningar, 

parestesi (onormala 

känselförnimmelser), 

b265 Beröringsfunktion 
Sinnesfunktioner att känna ytor 

och deras struktur eller kvalitet 

Innefattar: 

beröringsfunktioner, att känna 

beröring 

Utesluter: 

sinnesfunktioner som hänger 

samman med temperatur och 

andra sinnesintryck (b270) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som domningskänsla, 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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hyperestesi (överkänslighet för 

beröring) 

Utesluter: 

sinnesfunktioner som hänger 

samman med temperatur och 

andra sinnesintryck (b270) 

känsellöshet/bedövning, 

krypningar/stickningar, parestesi 

(onormala känselförnimmelser), 

hyperestesi (överkänslighet för 

beröring) 

b270 Sinnesfunktioner som 

hänger samman med 

temperatur och andra 

sinnesintryck 
Sinnesfunktioner att uppfatta 

temperatur, vibration, tryck och 

skadligt sinnesintryck 

Innefattar: 

funktioner att förnimma 

temperatur, vibration, skakning 

eller svängning, ytligt tryck, 

djupt tryck, att man bränner sig 

eller annat skadligt stimulus 

Utesluter: 

Utesluter beröringsfunktion 

(b265); smärtförnimmelse 

(b280) 

b270 Sinnesfunktioner som 

hänger samman med 

temperatur och andra 

sinnesintryck 
Sinnesfunktioner att uppfatta 

temperatur, vibration, tryck och 

skadligt sinnesintryck 

Innefattar: 

funktioner att förnimma 

temperatur, vibration, skakning 

eller svängning, ytligt tryck, 

djupt tryck, att man bränner sig 

eller annat skadligt stimulus 

Utesluter: 

beröringsfunktion (b265); 

smärtförnimmelse (b280) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som överkänslighet för 

beröring, känsla av domning, 

hypestesi (nedsatt 

beröringskänsla), hyperestesi 

(överkänslighet för beröring), 

parestesi (onormal 

känselförnimmelse), 

krypande/stickande känsla, 

hypalgesi (nedsatt smärtkänsla), 

hyperpati, allodyni, analgesi 

(okänslighet för smärta), 

anaesthesia dolorosa 

Ändring av 

utesluter.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b2702 Tryckkänsel 
Sinnesfunktion att uppfatta 

tryck mot eller på huden 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

överkänslighet för beröring, 

känsla av domning, hypestesi 

(nedsatt beröringskänsla), 

hyperestesi (överkänslighet för 

beröring), parestesi (onormal 

känselförnimmelse), 

krypande/stickande känsla 

b2702 Tryckkänsel 
Sinnesfunktion att uppfatta tryck 

mot eller på huden 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som överkänslighet för 

beröring, känsla av domning, 

hypestesi (nedsatt 

beröringskänsla), hyperestesi 

(överkänslighet för beröring), 

parestesi (onormal 

känselförnimmelse), 

krypande/stickande känsla 

Borttagande av 

innefattar. 

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b2703 Känslighet för ett 

obehagligt eller farligt 

sinnesintryck 
Sinnesfunktioner att uppfatta 

smärtsamma eller oangenäma 

förnimmelser 

b2703 Känslighet för ett obehagligt 

eller farligt sinnesintryck 
Sinnesfunktioner att uppfatta 

smärtsamma eller oangenäma 

förnimmelser 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

hypalgesi (nedsatt 

smärtkänsla), hyperpati, 

allodyni, analgesi (okänslighet 

för smärta), anaesthesia 

dolorosa 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som hypalgesi (nedsatt 

smärtkänsla), hyperpati, allodyni, 

analgesi (okänslighet för smärta), 

anaesthesia dolorosa  

b280 Smärtförnimmelse 
Förnimmelse av obehaglig 

känsla som tyder på tänkbar 

eller faktisk skada i någon del 

av kroppens struktur 

Innefattar: 

förnimmelser av generell eller 

lokal smärta i en eller flera 

kroppsdelar, smärta i ett 

dermatom (hudsegment), 

huggande, brännande, molande 

smärta och värk; 

funktionsnedsättningar såsom 

myalgi (muskelsmärta), 

analgesi (okänslighet för 

smärta) och hyperalgesi 

(överkänslighet för smärta) 

b280 Smärtförnimmelse 
Förnimmelse av obehaglig känsla 

som tyder på tänkbar eller faktisk 

skada i någon del av kroppens 

struktur 

Innefattar: 

förnimmelser av generell eller 

lokal smärta i en eller flera 

kroppsdelar, smärta i ett 

dermatom (hudsegment), 

huggande, brännande, molande 

smärta och värk 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som myalgi 

(muskelsmärta), analgesi 

(okänslighet för smärta), 

hyperalgesi (överkänslighet för 

smärta) 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b2800 Generell smärta 
Förnimmelse av obehaglig 

känsla som tyder på möjlig 

eller faktisk skada i någon del 

av kroppens struktur som 

känns överallt i kroppen 

b2800 Förnimmelse av generell 

smärta 
Förnimmelse av obehaglig känsla 

som tyder på möjlig eller faktisk 

skada i någon del av kroppens 

struktur som känns överallt i 

kroppen 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b2801 Smärta i en kroppsdel 
Förnimmelse av obehaglig 

känsla som tyder på möjlig 

eller faktisk skada i någon 

kroppsstruktur som upplevs i 

en eller flera delar av kroppen 

b2801 Förnimmelse av smärta i 

kroppsdel 
Förnimmelse av obehaglig känsla 

som tyder på möjlig eller faktisk 

skada i någon kroppsstruktur 

som upplevs i en eller flera delar 

av kroppen 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b2802 Smärta i flera delar av 

kroppen 
Förnimmelse av obehaglig 

känsla som tyder på möjlig 

eller faktisk skada i någon 

kroppsstruktur lokaliserad till 

flera kroppsdelar 

b2802 Förnimmelse av smärta i 

flera delar av kroppen 
Förnimmelse av obehaglig känsla 

som tyder på möjlig eller faktisk 

skada i någon kroppsstruktur 

lokaliserad till flera kroppsdelar 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b2803 Smärta i ett dermatom 

(hudsegment) 
Förnimmelse av obehaglig 

känsla som tyder på möjlig 

eller faktisk skada i någon 

kroppsstruktur som är 

lokaliserad till hudsegment 

som betjänas av samma nervrot 

b2803 Förnimmelse av smärta i ett 

dermatom (hudsegment) 
Förnimmelse av obehaglig känsla 

som tyder på möjlig eller faktisk 

skada i någon kroppsstruktur 

som är lokaliserad till 

hudsegment som betjänas av 

samma nervrot 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 



23 

 

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

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

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 
 

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

b2804 Utstrålande smärta i ett 

segment eller region 
Förnimmelse av obehaglig 

känsla som tyder på möjlig 

eller faktisk skada i någon 

kroppsstruktur lokaliserad till 

hudområden i olika 

kroppsdelar som inte betjänas 

av samma nervrot 

b2804 Förnimmelse av utstrålande 

smärta i ett segment eller 

region 
Förnimmelse av obehaglig känsla 

som tyder på möjlig eller faktisk 

skada i någon kroppsstruktur 

lokaliserad till hudområden i 

olika kroppsdelar som inte 

betjänas av samma nervrot 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b310 Röstfunktioner 
Funktioner för att producera 

olika ljud genom passage av 

luft genom luftstrupen 

… 

Utesluter:  

psykiska språkfunktioner 

(b167); artikuleringsfunktioner 

(b320) 

b310 Röstfunktioner 
Funktioner för att producera 

olika ljud genom passage av luft 

genom luftstrupen 

… 

Utesluter:  

psykiska språkfunktioner (b167); 

artikuleringsfunktioner (b320); 

alternativa 

vokaliseringsfunktioner (b340) 

Tillägg av text 

i Utesluter 

2016-01-01 

b310 Röstfunktioner 
Funktioner för att producera 

olika ljud genom passage av 

luft genom luftstrupen 

Innefattar: 

funktioner för röstproduktion 

och röstkvalitet; funktioner att 

frambringa ljud (fonation), 

tonhöjd, ljudstyrka och andra 

röstkvaliteter; 

funktionsnedsättningar såsom 

afoni, dysfoni (oförmåga eller 

avvikande förmåga att 

frambringa ljud), rubbad 

stämbildning, heshet, hyper- 

eller hyponasalering (för 

mycket eller för lite nasalt 

uttal) 

Utesluter: 

psykiska språkfunktioner 

(b167); artikuleringsfunktioner 

(b320) alternativa 

vokaliseringsfunktioner (b340) 

b310 Röstfunktioner 
Funktioner för att producera 

olika ljud genom passage av luft 

genom luftstrupen 

Innefattar: 

funktioner för röstproduktion och 

röstkvalitet; funktioner att 

frambringa ljud (fonation), 

tonhöjd, ljudstyrka och andra 

röstkvaliteter 

Utesluter: 

psykiska språkfunktioner (b167); 

artikuleringsfunktioner (b320) 

alternativa 

vokaliseringsfunktioner (b340) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som afoni, dysfoni 

(oförmåga eller avvikande 

förmåga att frambringa ljud), 

pressad röst, heshet, hyper- eller 

hyponasalering (för mycket eller 

för lite nasalt uttal) 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b330 Funktioner för 

språkbehärskning och 

rytm i tal 

b330 Funktioner för flyt och rytm 

i tal 

Ändring av 

kodtext 

2016-01-01 

b3100 Röstproduktion 
Funktioner för att producera 

ljud genom koordination av 

struphuvudet och omgivande 

muskler med andningssystemet 

Innefattar: 

funktioner att frambringa ljud 

(fonation), röststyrka; 

funktionsnedsättningar såsom 

b3100 Röstproduktion 
Funktioner för att producera ljud 

genom koordination av 

struphuvudet och omgivande 

muskler med andningssystemet 

Innefattar: 

funktioner att frambringa ljud 

(fonation), röststyrka 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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afoni (oförmåga att frambringa 

ljud) 
Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som afoni (oförmåga att 

frambringa ljud) 

b3101 Röstkvalitet 
Funktioner för att producera 

röstkarakteristika innefattande 

tonhöjd, resonans och andra 

drag 

Innefattar: 

funktioner av hög och låg 

tonhöjd funktionsnedsättningar 

såsom för mycket eller för lite 

nasalt uttal, rubbad 

stämbildning, heshet, strävhet 

b3101 Funktioner för röstkvalitet 
Funktioner för att producera 

röstkarakteristika innefattande 

tonhöjd, resonans och andra drag 

Innefattar: 

funktioner av hög och låg 

tonhöjd 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som för mycket eller 

för lite nasalt uttal, pressad röst, 

heshet, strävhet 

Ändring av 

kodtext, 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b320 Artikuleringsfunktioner 
Funktioner för att producera 

talljud 

Innefattar: 

funktioner för uttal, 

fonemartikulering (att forma 

språkljud); spastisk, ataktisk 

och slapp dysartri (avvikande 

artikulering); anartri (oförmåga 

att artikulera) 

Utesluter: 

psykiska språkfunktioner 

(b167); röstfunktioner (b310) 

b320 Artikuleringsfunktioner 
Funktioner för att producera 

talljud 

Innefattar: 

funktioner för uttal, 

fonemartikulering (att forma 

språkljud) 

Utesluter: 

psykiska språkfunktioner (b167); 

röstfunktioner (b310) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som spastisk, ataktisk, 

slapp dysartri (avvikande 

artikulering) eller anartri 

(oförmåga att artikulera) 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b330 Funktioner för flyt och 

rytm i tal 
Funktioner för att producera 

flyt och tempo i tal 

Innefattar: 

funktioner av talmönster, rytm, 

hastighet och melodi i tal; 

prosodi och intonation 

(satsmelodi och 

betoningsmönster); 

funktionsnedsättningar såsom 

stamning, rörigt tal, bradylali 

och takylali (för långsamt och 

för snabbt tal) 

Utesluter: 

psykiska språkfunktioner 

(b167); röstfunktioner (b310); 

artikuleringsfunktioner (b320) 

b330 Funktioner för flyt och rytm 

i tal 
Funktioner för att producera flyt 

och tempo i tal 

Innefattar: 

funktioner av talmönster, rytm, 

hastighet och melodi i tal; 

prosodi och intonation 

(satsmelodi och 

betoningsmönster) 

Utesluter: 

psykiska språkfunktioner (b167); 

röstfunktioner (b310); 

artikuleringsfunktioner (b320) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som stamning, rörigt 

tal, bradylali (långsamt tal) och 

takylali (snabbt tal), stamning, tal 

utan flyt, upprepning av ljud, ord 

eller delar av ord, oregelbundna 

avbrott i talet, stereotypa eller 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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återkommande språkkadenser 

och monotont tal 

b3300 Flytande tal 
Funktioner för att producera ett 

jämnt, oavbrutet talflöde 

Innefattar: 

funktioner för en jämn 

talförbindelse 

funktionsnedsättningar såsom 

stamning, rörigt tal, tal utan 

flyt, upprepning av ljud, ord 

eller delar av ord, 

oregelbundna avbrott i talet 

b3300 Funktioner för flytande tal 
Funktioner för att producera ett 

jämnt, oavbrutet talflöde 

Innefattar: 

funktioner för en jämn 

talförbindelse 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som stamning, tal utan 

flyt, upprepning av ljud, ord eller 

delar av ord, oregelbundna 

avbrott i talet. 

Ändring av 

kodtext, 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b3301 Talrytm 
Funktioner för avvägning, 

tempo- och betoningsmönster i 

tal 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

stereotypa eller återkommande 

språkkadenser 

b3301 Funktioner för talrytm 
Funktioner för avvägning, 

tempo- och betoningsmönster i 

tal 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som stereotypa eller 

återkommande språkkadenser 

Ändring av 

kodtext.  

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b3302 Talhastighet 

Funktioner för 

talproduktionens hastighet 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

bradylali (långsamt tal) och 

takylali (snabbt tal) 

b3302 Funktioner för talhastighet 
Funktioner för talproduktionens 

hastighet 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som bradylali 

(långsamt tal) och takylali 

(snabbt tal) 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b3303 Talmelodi 
Funktioner för modulering av 

tonhöjdsmönster i tal 

Innefattar: 

talprosodi, intonation, 

talmelodi; 

funktionsnedsättningar såsom 

monotont tal 

b3303 Funktioner för talmelodi 
Funktioner för modulering av 

tonhöjdsmönster i tal 

Innefattar: 

talprosodi, intonation, talmelodi 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som monotont tal 

Ändring av 

kodtext, 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b3401 Att åstadkomma en rad av 

ljud 
Funktioner för att frambringa 

en varierad uppsättning av 

vokaliseringar 

Innefattar:  

funktioner att jollra hos barn 

b3401 Att åstadkomma en rad av 

ljud 
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 

 

2016-01-01 

b410 Hjärtfunktioner 
Funktioner att pumpa blodet i 

erforderlig mängd och adekvat 

tryck till kroppen 

Innefattar: 

funktioner för hjärtfrekvens, 

hjärtrytm och effekt; 

hjärtmuskulaturens 

kontraktionskraft; 

b410 Hjärtfunktioner 
Funktioner att pumpa blodet i 

erforderlig mängd och adekvat 

tryck till kroppen 

Innefattar: 

funktioner för hjärtfrekvens, 

hjärtrytm; hjärtmuskulaturens 

kontraktionskraft och 

blodtillförsel till hjärtmuskel 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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hjärtklaffsfunktioner; 

pumpning av blodet genom 

lungkretsloppet; hjärtats 

cirkulationsdynamik; 

funktionsnedsättningar såsom 

takykardi, bradykardi, arytmi, 

hjärtsvikt som vid 

kardiomyopati, myokardit och 

koronarinsufficiens 

Utesluter: 

blodkärlsfunktioner (b415); 

blodtrycksfunktioner (b420); 

funktioner relaterade till 

tolerans för fysiskt arbete 

(b455) 

Utesluter: 

blodkärlsfunktioner (b415); 

blodtrycksfunktioner (b420); 

funktioner relaterade till tolerans 

för fysiskt arbete (b455) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

hjärtsvikt, kardiomyopati, 

myokardit samt 

koronarinsufficiens och vilka 

yttrar sig som takykardi, 

bradykardi, oregelbundna 

hjärtslag, arytmier (oregelbunden 

rytm) 

b4100 Hjärtfrekvens 
Funktioner som hänger 

samman med antal hjärtslag per 

minut 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

vid takykardi (alltför hög) eller 

bradykardi (alltför låg) 

frekvens 

b4100 Funktioner för 

hjärtfrekvens  
Funktioner som hänger samman 

med antal hjärtslag per minut 

Anmärkning 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som takykardi (alltför 

hög frekvens) eller bradykardi 

(alltför låg frekvens) 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b4101 Hjärtrytm 
Funktioner som hänger 

samman med regelbundenheten 

i hjärtslagen 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

arytmi 

b4101 Funktioner för hjärtrytm 
Funktioner som hänger samman 

med regelbundenheten i 

hjärtslagen 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som arytmier 

(oregelbunden rytm) 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b4102 Kammarmusklernas 

kontraktionskraft 
Funktioner som hänger 

samman med den mängd blod 

som pumpas av 

kammarmusklerna vid varje 

hjärtslag 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

försvagad hjärtmuskelfunktion 

b4102 Funktioner för 

kammarmusklernas 

kontraktionskraft 
Funktioner som hänger samman 

med den mängd blod som 

pumpas av kammarmusklerna 

vid varje hjärtslag 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som försvagad 

hjärtmuskelfunktion 

Ändring av 

kodtext.  

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b4103 Hjärtats blodförsörjning 
Funktioner som hänger 

samman med det blodflöde 

som är tillgängligt för 

hjärtmuskeln 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

koronarischemi (otillräcklig 

blodtillförsel till 

hjärtmuskulaturen) 

b4103 Funktioner för hjärtats 

blodförsörjning 
Funktioner som hänger samman 

med det blodflöde som är 

tillgängligt för hjärtmuskeln 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

koronarischemi (otillräcklig 

blodtillförsel till 

hjärtmuskulaturen) 

Ändring av 

kodtext.  

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b415 Blodkärlsfunktioner b415 Blodkärlsfunktioner Ändring av 

innefattar.  

2021-01-01 
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Funktioner att transportera blod 

genom kroppen 

Innefattar: 

funktioner i artärer, kapillärer 

och vener; vasomotorisk 

funktion; funktioner i 

lungartärer, kapillärer och 

vener; funktioner hos 

venklaffar 

funktionsnedsättningar såsom 

stopp och förträngning i 

artärer; ateroskleros, 

arterioskleros (åderförkalkning 

i artärer), tromboembolism 

(blodpropp), åderbråck 

Utesluter: 

hjärtfunktioner (b410); 

blodtrycksfunktioner (b420); 

blodbildningsfunktioner 

(b430); funktioner relaterade 

till tolerans för fysiskt arbete 

(b455) 

Funktioner att transportera blod 

genom kroppen 

Innefattar: 

funktioner i artärer, kapillärer 

och vener; vasomotorisk 

funktion; funktioner i 

lungartärer, kapillärer och vener; 

funktioner hos venklaffar 

Utesluter: 

hjärtfunktioner (b410); 

blodtrycksfunktioner (b420); 

blodbildningsfunktioner (b430); 

funktioner relaterade till tolerans 

för fysiskt arbete (b455) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

stopp och förträngning i artärer; 

ateroskleros, arterioskleros 

(åderförkalkning i artärer), 

tromboembolism (blodpropp), 

åderbråck 

Tillägg av 

anmärkning 

b4150 Artärfunktioner 
Funktioner som hänger 

samman med blodflödet i 

artärerna 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

artärutvidgning; 

artärförträngning såsom vid 

claudicatio intermittens 

(fönstertittarsjuka) 

b4150 Artärfunktioner 

Funktioner som hänger samman 

med blodflödet i artärerna 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

artärutvidgning; 

artärförträngning såsom vid 

claudicatio intermittens 

(fönstertittarsjuka) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

claudicatio intermittens 

(fönstertittarsjuka); 

artärutvidgning och förträngning 

om de är patologiska. 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b4152 Venfunktioner 
Funktioner som hänger 

samman med blodflödet i vener 

och funktioner i venklaffar 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

venutvidgning; 

venförträngning; otillräcklig 

stängning av klaffar såsom vid 

åderförkalkade vener 

b4152 Venfunktioner 
Funktioner som hänger samman 

med blodflödet i vener och 

funktioner i venklaffar 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

otillräcklig stängning av klaffar 

såsom vid åderförkalkade vener i 

benen; venutvidgning och 

förträngning om de är 

patologiska  

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b420 Blodtrycksfunktioner 
Funktioner som upprätthåller 

blodtrycket i artärer 

Innefattar: 

funktioner att upprätthålla 

blodtrycket; ökat och minskat 

blodtryck; 

b420 Blodtrycksfunktioner 

Funktioner som upprätthåller 

blodtrycket i artärer 

Innefattar: 

funktioner att upprätthålla 

blodtrycket; ökat och minskat 

blodtryck 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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funktionsnedsättningar såsom 

för lågt blodtryck, för högt 

blodtryck; posturalt lågt 

blodtryck 

Utesluter: 

hjärtfunktioner (b410); 

blodkärlsfunktioner (b415); 

funktioner relaterade till 

tolerans för fysiskt arbete 

(b455) 

Utesluter: 

hjärtfunktioner (b410); 

blodkärlsfunktioner (b415); 

funktioner relaterade till tolerans 

för fysiskt arbete (b455) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

hypotoni (lågt blodtryck), 

hypertoni (högt blodtryck), 

posturalt lågt blodtryck 

b4200  Ökat blodtryck 
Funktioner som hänger 

samman med en ökning av 

systoliskt eller diastoliskt 

blodtryck över vad som är 

normalt för åldern 

b4200 Funktioner för ökat 

blodtryck 
Funktioner som hänger samman 

med en ökning av systoliskt eller 

diastoliskt blodtryck över vad 

som är normalt för åldern 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b4201 Minskat blodtryck 
Funktioner som hänger 

samman med ett fall i systoliskt 

eller diastoliskt blodtryck 

under vad som är normalt för 

åldern 

b4201 Funktioner för minskat 

blodtryck 
Funktioner som hänger samman 

med ett fall i systoliskt eller 

diastoliskt blodtryck under vad 

som är normalt för åldern 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b4202 Upprätthållande av 

blodtryck 
Funktioner som hänger 

samman med upprätthållande 

av ett lämpligt blodtryck som 

svar på kroppsförändringar 

b4202 Funktioner för 

upprätthållande av 

blodtryck 
Funktioner som hänger samman 

med upprätthållande av ett 

lämpligt blodtryck som svar på 

kroppsförändringar 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b430 Blodbildningsfunktioner 
Blodproduktionsfunktioner och 

funktioner för transport av syre 

och 

ämnesomsättningsprodukter 

och blodets koagulering 

Innefattar: 

funktioner för produktion av 

blod och benmärg; blodets 

syretransportfunktioner; 

blodrelaterade funktioner i 

mjälte; blodets funktioner att 

transportera 

ämnesomsättningsprodukter; 

blodlevring; 

funktionsnedsättningar såsom 

anemi (blodbrist); blödarsjuka 

och andra 

koaguleringsstörningar 

Utesluter: 

funktioner i hjärt-kärlsystemet 

(b410-b429); immunologiska 

funktioner (b435); funktioner 

relaterade till tolerans för 

fysiskt arbete (b455) 

b430 Blodbildningsfunktioner 
Blodproduktionsfunktioner och 

funktioner för transport av syre 

och ämnesomsättningsprodukter 

och blodets koagulering 

Innefattar: 

funktioner för produktion av blod 

och benmärg; blodets 

syretransportfunktioner; 

blodrelaterade funktioner i 

mjälte; blodets funktioner att 

transportera 

ämnesomsättningsprodukter; 

blodlevring 

Utesluter: 

funktioner i hjärt-kärlsystemet 

(b410-b429); immunologiska 

funktioner (b435); funktioner 

relaterade till tolerans för fysiskt 

arbete (b455) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

anemi (blodbrist), blödarsjuka 

och andra koaguleringsstörningar 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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b435 Immunologiska funktioner 
Kroppens funktioner som 

hänger samman med skydd mot 

främmande ämnen innefattande 

infektioner genom specifika 

eller icke-specifika 

immunreaktioner 

Innefattar: 

immunrespons (specifik och 

ickespecifik); 

överkänslighetsreaktioner; 

funktioner i lymfkörtlar och 

lymfkärl; cellförmedlade 

immunitetsfunktioner, 

antikroppsförmedlad 

immunitet; 

immuniseringsreaktion; 

funktionsnedsättningar såsom 

autoimmunitet; allergiska 

reaktioner; 

lymfkörtelinflammation 

Utesluter: 

blodbildningsfunktioner (b430) 

b435 Immunologiska funktioner 
Kroppens funktioner som hänger 

samman med skydd mot 

främmande ämnen innefattande 

infektioner genom specifika eller 

ospecifika immunreaktioner 

Innefattar: 

immunrespons (specifik och 

ospecifik); 

överkänslighetsreaktioner; 

funktioner i lymfkörtlar och 

lymfkärl; cellförmedlade 

immunitetsfunktioner, 

antikroppsförmedlad immunitet; 

immuniseringsreaktion 

Utesluter: 

blodbildningsfunktioner (b430) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

allergier, överkänslighet, 

immunbrist, 

lymfkörtelinflammation och 

lymfödem 

Ändring av 

beskrivningste

xt, innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b435 Immunologiska funktioner 
Kroppens funktioner som hänger 

samman med skydd mot 

främmande ämnen innefattande 

infektioner genom specifika eller 

ospecifika immunreaktioner 

Innefattar: 

immunrespons (specifik och 

ospecifik); 

överkänslighetsreaktioner; 

funktioner i lymfkörtlar och 

lymfkärl; cellförmedlade 

immunitetsfunktioner, 

antikroppsförmedlad immunitet; 

immuniseringsreaktion 

b435 Immunologiska funktioner 
Kroppens funktioner som hänger 

samman med skydd mot främmande 

ämnen innefattande infektioner 

genom specifika eller icke-specifika 

immunreaktioner 

Innefattar: 

immunrespons (specifik och icke-

specifik); överkänslighetsreaktioner; 

funktioner i lymfkörtlar och 

lymfkärl; cellförmedlade 

immunitetsfunktioner, 

antikroppsförmedlad immunitet; 

immuniseringsreaktion 

Ändrad 

beskrivningstext 

Ändring av 
innefattar 

2022-01-01 

b4351 Överkänslighetsreaktioner 
Funktioner av kroppens ökade 

sensibiliseringsreaktion på 

främmande substanser såsom 

vid känslighet för födoämnen 

och antigener 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

överkänslighet eller allergi 

Utesluter: 

födoämnestolerans (b5153) 

b4351 Överkänslighetsreaktioner 
Funktioner av kroppens ökade 

sensibiliseringsreaktion på 

främmande substanser såsom vid 

känslighet för födoämnen och 

antigener 

Utesluter: 

funktioner för födoämnestolerans 

(b5153) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

allergier eller överkänslighet 

Borttagande av 

innefattar.  

Ändring av 

utesluter.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b440 Andningsfunktioner 
Funktioner att andas in luft i 

lungorna, gasutbyte mellan luft 

och blod samt utandning 

Innefattar:  

funktioner i andningsfrekvens, 

andningsrytm och 

b440 Andningsfunktioner 
Funktioner att andas in luft i 

lungorna, gasutbyte mellan luft 

och blod samt utandning 

Innefattar: 

funktioner för andningsfrekvens, 

andningsrytm och andningsdjup 

Tillägg av text 

i Innefattar 

2016-01-01 
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andningsdjup; 

funktionsnedsättningar såsom 

apné, hyperventilering, 

oregelbunden andning, 

paradoxal andning, 

lungemfysem, luftrörsspasm 

Utesluter: 

andningsmuskelfunktioner 

(b445); övriga 

andningsfunktioner (b450); 

funktioner relaterade till 

tolerans för fysiskt arbete 

(b455) 

 

Utesluter: 

andningsmuskelfunktioner 

(b445); övriga 

andningsfunktioner (b450); 

funktioner relaterade till tolerans 

för fysiskt arbete (b455) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som apné, 

hyperventilering, oregelbunden 

andning, paradoxal andning, 

luftrörsspasm, reduktion av 

luftflödet genom övre och nedre 

luftvägar och lungemfysem  

b440 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 

Utesluter: 

andningsmuskelfunktioner 

(b445); övriga 

andningsfunktioner (b450); 

funktioner relaterade till 

tolerans för fysiskt arbete 

(b455) 

b440 Andningsfunktioner 
Funktioner att andas in luft i 

lungorna, gasutbyte mellan luft 

och blod samt utandning 

Innefattar: 

funktioner för andningsfrekvens, 

andningsrytm och andningsdjup 

Utesluter: 

andningsmuskelfunktioner 

(b445); övriga 

andningsfunktioner (b450); 

funktioner relaterade till tolerans 

för fysiskt arbete (b455) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som apné, 

hyperventilering, oregelbunden 

andning, paradoxal andning, 

luftrörsspasm, reduktion av 

luftflödet genom övre och nedre 

luftvägar och lungemfysem  

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b4400 Andningsfrekvens 
Funktioner som hänger 

samman med antal andetag per 

minut 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

takypné (för snabb) eller 

bradypné (för långsam) 

frekvens 

b4400 Funktioner för 

andningsfrekvens 
Funktioner som hänger samman 

med antal andetag per minut 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

takypné (för snabb frekvens) 

eller bradypné (för långsam 

frekvens), men exkluderar om 

det är av homeostatiska orsaker 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b4401 Andningsrytm 
Funktioner som hänger 

samman med periodicitet och 

regelbundenhet i andning 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

oregelbunden andning 

b4401 Funktioner för 

andningsrytm 
Funktioner som hänger samman 

med periodicitet och 

regelbundenhet i andning 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som oregelbunden 

andning 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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b4402 Andningsdjup 
Funktioner som hänger 

samman med lungornas volym 

och expansion under andning 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

ytlig eller grund andning 

b4402 Funktioner för 

andningsdjup 
Funktioner som hänger samman 

med lungornas volym och 

expansion under andning 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som ytlig eller grund 

andning, men exkluderar om det 

är av homeostatiska orsaker 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b450 Övriga 

andningsfunktioner 
Övriga funktioner som hänger 

samman med 

andningssystemet, såsom att 

hosta, nysa och gäspa 

Innefattar: 

funktioner att blåsa, vissla och 

andas genom munnen 

b450 Övriga funktioner 

relaterade till 

andningssystemet 
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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2017-01-01 

b450 Övriga funktioner 

relaterade till 

andningssystemet 
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 

b450 Övriga funktioner 

relaterade till 

andningssystemet 
Övriga funktioner som hänger 

samman med andningssystemet, 

såsom att producera och 

transportera luftvägssekretion, att 

hosta, nysa och gäspa 

Innefattar: 

funktioner för att andas genom 

munnen, hosta, nysa, gäspa, 

relaterade till slem 

Ändring av 

innefattar 

2021-01-01 

  b4500 Funktioner för att andas 

genom munnen 

Ny kod 2017-01-01 

  b4501 Funktioner för att hosta Ny kod 2017-01-01 

  b4502 Funktioner för att nysa Ny kod 2017-01-01 

  b4503 Funktioner för att gäspa Ny kod 2017-01-01 

  b4504 Funktioner relaterade till 

slem 

Ny kod 2017-01-01 

  b45040 Produktion av slem Ny kod 2017-01-01 

  b45041 Transport av slem Ny kod 2017-01-01 

  b45048 Andra specificerade 

funktioner relaterade till 

slem 

Ny kod 2017-01-01 

  b45049 Funktioner relaterade till 

slem, ospecificerade 

Ny kod 2017-01-01 
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  b4508 Andra specificerade övriga 

funktioner relaterade till 

andningssystemet 

Ny kod 2017-01-01 

  b4509 Övriga funktioner 

relaterade till 

andningssystemet, 

ospecificerade 

Ny kod 2017-01-01 

b4550 Allmän fysisk uthållighet 
Funktioner som hänger 

samman med den allmänna 

toleransnivån vid fysisk 

ansträngning eller uthållighet 

b4550 Funktioner för allmän 

fysisk uthållighet 
Funktioner som hänger samman 

med den allmänna toleransnivån 

vid fysisk ansträngning eller 

uthållighet 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b4551 Aerob kapacitet (förmåga 

till syretransport) 
Funktioner som hänger 

samman med hur mycket en 

person kan anstränga sig 

fysiskt utan att bli andfådd. 

(Funktioner som hänger 

samman med den maximala 

mängden syre som kan tas upp 

och förbrukas under tungt 

kroppsarbete) 

b4551 Funktioner för aerob 

kapacitet (förmåga till 

syretransport) 
Funktioner som hänger samman 

med hur mycket en person kan 

anstränga sig fysiskt utan att bli 

andfådd. (Funktioner som hänger 

samman med den maximala 

mängden syre som kan tas upp 

och förbrukas under tungt 

kroppsarbete) 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b4552 Uttröttbarhet 
Funktioner som hänger 

samman med känslighet för 

uttröttning vid alla nivåer av 

ansträngning 

b4552 Funktioner för 

uttröttbarhet 
Funktioner som hänger samman 

med känslighet för uttröttning 

vid alla nivåer av ansträngning 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b460 Förnimmelser i samband 

med hjärt-kärlfunktioner 

och andningsfunktioner 
Förnimmelser som t.ex. att 

hjärtat hoppar över ett slag, 

hjärtklappning och otillräcklig 

andning 

Innefattar: 

förnimmelser av tryck över 

bröstet, känsla av att hjärtat slår 

oregelbundet, dyspné (andnöd), 

behov av mer luft, att hålla på 

att kvävas, att munnen är 

tilltäppt, rosslande andning 

Utesluter: 

smärtförnimmelse (b280) 

b460 Förnimmelser i samband 

med hjärt-kärlfunktioner 

och andningsfunktioner 
Förnimmelser av att hjärtat 

hoppar över ett slag, 

hjärtklappning och otillräcklig 

andning 

Innefattar: 

förnimmelser av tryck över 

bröstet, känsla av att hjärtat slår 

oregelbundet, dyspné (andnöd), 

behov av mer luft, att hålla på att 

kvävas, att munnen är tilltäppt, 

rosslande andning 

Utesluter: 

smärtförnimmelse (b280) 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2021-01-01 

b5 Matsmältnings- och 

ämnesomsättningsfunktion

er och endokrina 

funktioner 
Detta kapitel handlar om 

funktioner som intagande av 

föda, matsmältning och 

elimination (utsöndring), 

b5 Matsmältnings- och 

ämnesomsättningsfunktione

r och endokrina funktioner 
Detta kapitel handlar om 

funktioner som intagande av 

föda, matsmältning och 

elimination (utsöndring), liksom 

även funktioner involverade i 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2021-01-01 
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liksom även funktioner 

involverade i ämnesomsättning 

och endokrina system 

ämnesomsättning och 

upprätthållande av homeostas 

och överlevnad genom endokrina 

funktioner hos organ och celler i 

kroppen 

b510 Funktioner vid intagande 

av föda 
Funktioner som hänger 

samman med att inta och 

hantera fasta eller flytande 

ämnen till kroppen genom 

munnen 

Innefattar: 

funktioner att suga, tugga, bita, 

hantera föda i munnen, 

avsöndra saliv, svälja, rapa, 

stöta upp, spotta och kräkas; 

funktionsnedsättningar såsom 

dysfagi (svårighet att svälja), 

aspiration och inhalation av 

föda, aerofagi (luftslukning), 

överdriven salivavsöndring, 

dräggling, otillräcklig 

salivavsöndring 

Utesluter: 

förnimmelser förenade med 

matsmältningssystemet (b535) 

b510 Funktioner vid intagande av 

föda 
Funktioner som hänger samman 

med att inta och hantera fasta 

eller flytande ämnen till kroppen 

genom munnen 

Innefattar: 

funktioner att suga, tugga, bita, 

hantera föda i munnen, avsöndra 

saliv, svälja, rapa, stöta upp, 

spotta och kräkas 

Utesluter: 

förnimmelser förenade med 

matsmältningssystemet (b535) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som dysfagi (svårighet 

att svälja), aspiration och 

inhalation av föda, aerofagi 

(luftslukning), överdriven 

salivavsöndring, dregling, 

otillräcklig salivavsöndring 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

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 

b5105 Att svälja 
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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

Ändring av text 

i Innefattar 

2017-01-01 

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 substanser genom 

matstrupen 

b5105 Funktioner för att svälja 
Funktion att förflytta mat och 

dryck genom munhåla, svalg och 

matstrupe till magsäcken med 

lämplig frekvens och hastighet 

Innefattar: 

funktioner för att svälja genom 

mun, svalg och matstrupe 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som dysfagi (svårighet 

att svälja) lokaliserad till mun, 

svalg eller matstrupe 

Ändring av 

kodtext, 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b51050 Att svälja oralt b51050 Svälja oralt Ändring av 

beskrivnings-

2017-01-01 
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Funktion att förflytta mat och 

dryck genom munhålan med 

en lämplig frekvens och 

hastighet 

Funktion att förflytta substanser 

genom munhålan med lämplig 

frekvens och hastighet 

Innefattar:  

att dregla 

text 

Tillägg av 

Innefattar 

b51050 Svälja oralt 
Funktion att förflytta 

substanser genom munhålan 

med lämplig frekvens och 

hastighet 

Innefattar:  

att dregla 

b51050 Att svälja oralt 
Funktion att förflytta substanser 

genom munhålan med lämplig 

frekvens och hastighet 

Ändring av 

kodtext och 

ändring av 

beskrivnings-

text 

 

2019-09-01 

b51050 Att svälja oralt 
Funktion att förflytta 

substanser genom munhålan 

med lämplig frekvens och 

hastighet 

Innefattar: 

att dregla 

b51050 Funktioner för att svälja 

oralt 
Funktion att förflytta substanser 

genom munhålan med lämplig 

frekvens och hastighet 

Innefattar: 

att dregla 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b51051 Svälja genom svalget 
Funktion att förflytta mat och 

dryck genom svalget med 

lämplig frekvens och hastighet 

b51051 Svälja genom svalget 
Funktion att förflytta substanser 

genom svalget med lämplig 

frekvens och hastighet 

Ändring av 

kod- och 

beskrivnings-

text 

2017-01-01 

b51051 Svälja genom svalget  b51051 Att svälja genom svalget  Ändring av 

kod-text 

2019-09-01 

b51051 Att svälja genom svalget 
Funktion att förflytta 

substanser genom svalget med 

lämplig frekvens och hastighet 

b51051 Funktioner för att svälja 

genom svalget 
Funktion att förflytta substanser 

genom svalget med lämplig 

frekvens och hastighet 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b51052 Svälja genom matstrupen 
Funktion att förflytta mat och 

dryck genom matstrupen med 

en lämplig frekvens och 

hastighet 

b51052 Svälja genom matstrupen 
Funktion att förflytta substanser 

genom matstrupen med lämplig 

frekvens och hastighet 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2017-01-01 

b51052 Svälja genom matstrupen  
Funktion att förflytta 

substanser genom matstrupen 

med en lämplig frekvens och 

hastighet 

b51052 Att svälja genom 

matstrupen 
Funktion att förflytta substanser 

genom matstrupen med lämplig 

frekvens och hastighet 

Ändring av 

kodtext och 

ändring av 

beskrivnings-

text 

2019-09-01 

b51052 Att svälja genom 

matstrupen 
Funktion att förflytta 

substanser genom matstrupen 

med lämplig frekvens och 

hastighet 

b51052 Funktioner för att svälja 

genom matstrupen 
Funktion att förflytta substanser 

genom matstrupen med lämplig 

frekvens och hastighet 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b51058 Annan specificerad 

sväljningsfunktion 
b51058 Funktioner för att svälja, 

andra specificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b51059 Ospecificerad 

sväljningsfunktion 
b51059 Funktioner för att svälja, 

ospecificerade  

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b5106 Uppstötning eller 

kräkning 
b5106 Funktioner för uppstötning 

eller kräkning av innehåll i 

Ändring av 

kodtext 

2017-01-01 
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Funktioner att förflytta föda 

eller dryck i omvänd riktning 

mot födointagande, dvs. från 

magsäck till matstrupe, till mun 

och ut 

magsäck, matstrupe eller 

svalg 
Funktioner att förflytta 

substanser såsom föda, dryck, 

läkemedel, föremål som svalts 

avsiktligt eller oavsiktligt i 

omvänd riktning mot födointag  

Ändring av 

beskrivnings-

text 

  b51060 Kräkning Ny kod 2017-01-01 

  b51061 Uppstötning Ny kod 2017-01-01 

b515 Matsmältningsfunktioner 
Funktioner för transport av 

föda genom 

matsmältningskanalen och 

nedbrytning av föda och 

absorption av näringsämnen 

Innefattar: 

funktioner för transport av föda 

genom magsäcken, 

peristaltikfunktioner; 

nedbrytning av föda, 

enzymproduktion och aktivitet 

i magsäck och tarmar; 

funktionsnedsättningar såsom 

hyperaciditet (ökad grad av 

magsyra), dålig absorbering, 

intolerans mot föda, överdriven 

tarmrörlighet, tarmförlamning, 

tarmvred och minskad 

gallproduktion 

Utesluter: 

funktioner vid intagande av 

föda (b510); funktioner för 

näringsupptag (b520); 

avföringsfunktioner (b525); 

förnimmelser förenade med 

matsmältningssystemet (b535) 

b515 Matsmältningsfunktioner 
Funktioner för transport av föda 

genom matsmältningskanalen 

och nedbrytning av föda och 

absorption av näringsämnen 

Innefattar: 

funktioner för transport av föda 

genom magsäcken, 

peristaltikfunktioner; 

nedbrytning av föda, 

enzymproduktion och aktivitet i 

magsäck och tarmar; absorption 

av näringsämnen och 

födoämnestolerans  

Utesluter: 

funktioner vid intagande av föda 

(b510); funktioner för 

näringsupptag (b520); 

avföringsfunktioner (b525); 

förnimmelser förenade med 

matsmältningssystemet (b535) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som hyperaciditet 

(ökad grad av magsyra), 

malabsorption (dålig 

absorbering), intolerans mot 

föda, överdriven tarmrörlighet, 

tarmförlamning, tarmvred och 

minskad gallproduktion, 

överkänslighet, glutenintolerans 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b5153 Födoämnestolerans 
Funktioner för att acceptera 

lämplig föda och dryck för 

matsmältning och att förkasta 

sådant som är olämpligt 

Innefattar 

funktionsnedsättningar 

såsom överkänslighet, som 

t.ex. glutenintolerans 

b5153 Funktioner för 

födoämnestolerans 
Funktioner för att acceptera 

lämplig föda och dryck för 

matsmältning och att förkasta 

sådant som är olämpligt 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som överkänslighet, 

som t.ex. glutenintolerans  

Ändring av 
kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  
Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b525 Avföringsfunktioner 
Funktioner att eliminera 

restprodukter och osmält föda 

b525 Avföringsfunktioner 
Funktioner att producera och 

eliminera restprodukter och 

Ändring av 

beskrivningste

xt, innefattar.  

2021-01-01 
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som avföring och därmed 

sammanhängande funktioner 

Innefattar: 

avlägsningsfunktioner, 

avföringskonsistens, 

avföringsfrekvens, 

avföringskontinens, 

väderspänningar; 

funktionsnedsättningar såsom 

förstoppning, diarré, vattnig 

avföring, nedsatt förmåga i 

ändtarmens slutmuskel eller 

inkontinens 

Utesluter: 

matsmältningsfunktioner 

(b515); funktioner för 

näringsupptag (b520); 

förnimmelser förenade med 

matsmältningssystemet (b535) 

osmält föda som avföring och 

därmed sammanhängande 

funktioner 

Innefattar: 

funktioner för eliminering, 

avföringskonsistens, 

avföringsfrekvens, 

avföringskontinens, 

väderspänningar;  

Utesluter: 

matsmältningsfunktioner (b515); 

funktioner för näringsupptag 

(b520); förnimmelser förenade 

med matsmältningssystemet 

(b535) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

förstoppning, diarré, vattnig 

avföring, nedsatt förmåga i 

ändtarmens slutmuskel eller 

inkontinens 

Tillägg av 

anmärkning 

b5250 Elimineringsfunktioner 
Funktioner att eliminera 

avföring från ändtarmen, 

innefattande 

sammandragningsfunktioner i 

de abdominala musklerna vid 

eliminering 

b5250 Funktioner för eliminering 

av avföring 
Funktioner att eliminera avföring 

från ändtarmen, innefattande 

sammandragningsfunktioner i de 

abdominala musklerna vid 

eliminering 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b5251 Avföringskonsistens 

Konsistens i avföring som t.ex. 

hård, fast, mjuk eller vattnig 

b5251 Funktioner för 

avföringskonsistens 
Funktioner relaterade till 

konsistens i avföring som t.ex. 

hård, fast, mjuk eller vattnig 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivnings-

text 

2021-01-01 

b5252 Avföringsfrekvens 
Funktioner involverade i 

avföringsfrekvensen 

b5252 Funktioner för 

avföringsfrekvens 
Funktioner involverade i 

avföringsfrekvensen 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b5253 Avföringskontinens 
Funktioner involverade i den 

viljemässiga kontrollen över 

elimineringsfunktionen 

b5253 Funktioner för 

avföringskontinens 
Funktioner involverade i den 

viljemässiga kontrollen över 

elimineringsfunktionen 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b5254 Väderspänning 
Funktioner involverade i 

utdrivning av större mängder 

luft eller gaser från tarmarna 

b5254 Funktioner för hantering av 

luft och gaser i tarmar 
Funktioner involverade i 

hantering och utdrivning av 

större mängder luft eller gaser 

från tarmarna 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivnings-

text 

2021-01-01 

b530 Viktuppehållande 

funktioner 
Funktioner att hålla lämplig 

kroppsvikt, innefattande 

viktökning under 

utvecklingsperioden 

b530 Viktuppehållande 

funktioner 
Funktioner att hålla lämplig 

kroppsvikt, innefattande 

viktökning under 

utvecklingsperioden 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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Innefattar: 

funktioner att bibehålla ett 

acceptabelt kroppsmasseindex 

(BMI Body Mass Index); 

funktionsnedsättningar såsom 

undervikt, kachexi, att banta, 

övervikt, avmagring, primär 

och sekundär fetma 

Utesluter: 

funktioner för näringsupptag 

(b520); allmänna 

ämnesomsättningsfunktioner 

(b540); endokrina funktioner 

(b555) 

Innefattar: 

funktioner att bibehålla ett 

acceptabelt kroppsmasseindex 

(BMI Body Mass Index) 

Utesluter: 

funktioner för näringsupptag 

(b520); allmänna 

ämnesomsättningsfunktioner 

(b540); endokrina funktioner 

(b555) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

primär och sekundär fetma och 

vilka yttrar sig som undervikt, 

kakexi, att banta, övervikt, 

avmagring 

b535 Förnimmelser förenade 

med 

matsmältningssystemet 
Förnimmelser som uppstår 

genom att äta, dricka eller 

därmed relaterade 

matsmältningsfunktioner 

Innefattar: 

förnimmelser av illamående, att 

känna sig uppsvälld och att ha 

kramp i buken; känslan av fylld 

magsäck, klumpkänsla i halsen, 

kramp i magsäcken, 

gasbildning i magsäcken och 

halsbränna 

Utesluter: 

smärtförnimmelser (b280); 

funktioner vid intagande av 

föda (b510); 

matsmältningsfunktioner 

(b515); avföringsfunktioner 

(b525) 

b535 Förnimmelser förenade med 

matsmältningssystemet 
Förnimmelser som uppstår 

genom att äta, dricka eller 

därmed relaterade 

matsmältningsfunktioner 

Utesluter: 

smärtförnimmelser (b280); 

funktioner vid intagande av föda 

(b510); matsmältningsfunktioner 

(b515); avföringsfunktioner 

(b525) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar såsom 

förnimmelser av illamående, att 

känna sig uppsvälld och att ha 

kramp i buken; känslan av fylld 

magsäck, klumpkänsla i halsen, 

kramp i magsäcken, gasbildning i 

magsäcken och halsbränna 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b540 Allmänna 

ämnesomsättnings-

funktioner 
Funktioner för reglering av 

kroppens grundläggande 

komponenter såsom 

kolhydrater, proteiner och fett, 

deras omvandling från det ena 

till det andra, och deras 

nedbrytning till energi 

Innefattar: 

ämnesomsättningsfunktioner, 

basal metabolism (BMR), 

ämnesomsättning av kolhydrat, 

protein och fett, katabolism, 

anabolism, energiproduktion i 

kroppen; ökning eller 

b540 Allmänna 

ämnesomsättnings-

funktioner 
Funktioner för reglering av 

kroppens grundläggande 

komponenter såsom kolhydrater, 

proteiner och fett, deras 

omvandling från det ena till det 

andra, och deras nedbrytning till 

energi 

Innefattar: 

funktioner för basal metabolism 

(BMR), ämnesomsättning av 

kolhydrat, protein och fett, 

katabolism, anabolism, 

energiproduktion i kroppen; 

Ändring av 

innefattar 

2021-01-01 
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minskning i 

ämnesomsättningens hastighet 

Utesluter: 

funktioner för näringsupptag 

(b520); viktuppehållande 

funktioner (b530); funktioner 

för vatten-, mineral- och 

elektrolytbalans (b545); 

värmereglerande funktioner 

(b550); endokrina funktioner 

(b555) 

ökning eller minskning i 

ämnesomsättningens hastighet 

Utesluter: 

funktioner för näringsupptag 

(b520); viktuppehållande 

funktioner (b530); funktioner för 

vatten-, mineral- och 

elektrolytbalans (b545); 

värmereglerande funktioner 

(b550); endokrina funktioner 

(b555) 

b5400 Basalmetabolism (BMR) 
Funktioner involverade i 

kroppens syrekonsumtion vid 

specificerade vilo- och 

temperaturtillstånd 

Innefattar: 

ökning eller minskning i BMR 

(basal metabolism); 

funktionsnedsättningar 

såsom vid hypertyreoidism 

och hypotyreoidism (över- 

respektive underfunktion av 

sköldkörteln) 

b5400 Funktioner för 

basalmetabolism (BMR) 
Funktioner involverade i 

kroppens syrekonsumtion vid 

specificerade vilo- och 

temperaturtillstånd 

Innefattar: 

ökning eller minskning i BMR 

(basal metabolism) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar såsom 

hypertyreodism och 

hypotyreodism (över- respektive 

underfunktion av sköldkörteln) 

Ändring av 

kodtext, 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b545 Funktioner för vatten-, 

mineral- och 

elektrolytbalans 
Funktioner för reglering av 

vatten, mineraler och 

elektrolyter i kroppen 

Innefattar: 

funktioner för vattenbalans, 

mineralbalans såsom kalcium, 

zink, järn och elektrolytbalans 

såsom natrium och kalium; 

funktionsnedsättningar såsom 

vattenbevarande, uttorkning, 

hyperkalcemi och hypokalcemi 

(för mycket respektive för lite 

kalcium i blodet), järnbrist, 

hypernatremi och hyponatremi 

(för mycket respektive för lite 

natrium i blodet), hyperkalemi 

och hypokalemi (för mycket 

respektive för lite kalium i 

blodet) 

Utesluter: 

blodbildningsfunktioner 

(b430); allmänna 

ämnesomsättningsfunktioner 

(b540); endokrina funktioner 

(b555) 

b545 Funktioner för vatten-, 

mineral- och 

elektrolytbalans 
Funktioner för reglering av 

vatten, mineraler och elektrolyter 

i kroppen 

Innefattar: 

funktioner för vattenbalans, 

mineralbalans såsom kalcium, 

zink, järn och elektrolytbalans 

såsom natrium och kalium 

Utesluter: 

blodbildningsfunktioner (b430); 

allmänna 

ämnesomsättningsfunktioner 

(b540); endokrina funktioner 

(b555) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som vätskeretention, 

uttorkning, hyperkalcemi och 

hypokalcemi (för mycket 

respektive för lite kalcium i 

blodet), järnbrist, hypernatremi 

och hyponatremi (för mycket 

respektive för lite natrium i 

blodet), hyperkalemi och 

hypokalemi (för mycket 

respektive för lite kalium i 

blodet); uttorkning (dehydrering) 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägga av 

anmärkning 

2021-01-01 
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och återuppvätskning 

(rehydrering) 

b5450 Vattenbalans 
Funktioner involverade i 

upprätthållande av nivå eller 

mängd av vatten i kroppen 

Innefattar: 

funktionsnedsättning såsom 

uttorkning 

b5450 Funktioner för vattenbalans 
Funktioner involverade i 

upprätthållande av nivå eller 

mängd av vatten i kroppen 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som uttorkning 

(dehydrering) och 

återuppvätskning (rehydrering) 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b54500 Vattenretention 
Funktioner involverade i att 

bibehålla vatten i kroppen 

b54500 Funktioner för 

vattenretention 
Funktioner involverade i att 

bibehålla vatten i kroppen 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b54501 Bibehållande av 

vattenbalans 
Funktioner involverade i att 

bibehålla den optimala 

mängden vatten i kroppen 

b54501 Funktioner för bibehållande 

av vattenbalans 
Funktioner involverade i att 

bibehålla den optimala mängden 

vatten i kroppen 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b5451 Mineralbalans 
Funktioner involverade i att 

bibehålla jämvikt i kroppen 

mellan intagande, lagring, 

utnyttjande och utsöndring av 

mineraler 

b5451 Funktioner för 

mineralbalans 
Funktioner involverade i att 

bibehålla jämvikt i kroppen 

mellan intagande, lagring, 

utnyttjande och utsöndring av 

mineraler 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b5452 Elektrolytbalans 
Funktioner involverade i att 

bibehålla jämvikt i kroppen 

mellan intagande, lagring, 

utnyttjande och utsöndring av 

elektrolyter 

b5452 Funktioner för 

elektrolytbalans 
Funktioner involverade i att 

bibehålla jämvikt i kroppen 

mellan intagande, lagring, 

utnyttjande och utsöndring av 

elektrolyter 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b550 Värmereglerande 

funktioner 
Funktioner för reglering av 

kroppstemperatur 

Innefattar: 

funktioner att bibehålla 

kroppstemperatur; 

funktionsnedsättningar såsom 

sänkt temperatur, förhöjd 

temperatur  

Utesluter: 

allmänna 

ämnesomsättningsfunktioner 

(b540); endokrina funktioner 

(b555) 

b550 Värmereglerande 

funktioner 
Funktioner för reglering av 

kroppstemperatur 

Innefattar: 

funktioner att bibehålla 

kroppstemperatur 

Utesluter: 

allmänna 

ämnesomsättningsfunktioner 

(b540); endokrina funktioner 

(b555) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som sänkt temperatur, 

förhöjd temperatur 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b5500 Kroppstemperatur 
Funktioner involverade i att 

reglera kroppens 

kärntemperatur 

b5500 Funktioner som reglerar 

kroppstemperatur 
Funktioner involverade i att 

reglera kroppens kärntemperatur 

Ändring av 

kodtext.  

Borttagande av 

innefattar.  

2021-01-01 
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Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

förhöjd kroppstemperatur eller 

sänkt kroppstemperatur 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som förhöjd 

kroppstemperatur eller sänkt 

kroppstemperatur 

Tillägg av 

anmärkning 

b555 Endokrina funktioner 
Funktioner för produktion och 

reglering av hormonella nivåer 

i kroppen innefattande cykliska 

förändringar 

Innefattar: 

hormonbalansfunktioner; 

förhöjd eller för låg verksamhet 

i hypofys, sköldkörtel, binjure, 

bisköldkörtlar, könskörtlar 

Utesluter: 

allmänna 

ämnesomsättningsfunktioner 

(b540); funktioner för vatten-, 

mineral- och elektrolytbalans 

(b545); värmereglerande 

funktioner (b550); sexuella 

funktioner (b640); 

menstruationsfunktioner (b650) 

b555 Endokrina funktioner 
Funktioner av endokrina system 

som påverkar alla organ och 

celler i kroppen samt produktion 

och reglering av hormonnivåer 

som syftar till att upprätthålla 

balans och livsfunktioner genom 

reglering av ämnesomsättning, 

tillväxt och utveckling, 

vävnadsfunktioner, sexuell 

utveckling, sexuella funktioner 

och reproduktion, sömn och 

humör, inklusive återkommande 

hormonella förändringar 

Innefattar: 

pubertetsfunktioner 

Utesluter: 

allmänna 

ämnesomsättningsfunktioner 

(b540); funktioner för vatten-, 

mineral- och elektrolytbalans 

(b545); värmereglerande 

funktioner (b550); sexuella 

funktioner (b640); 

menstruationsfunktioner (b650) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

diabetes mellitus; för hög 

funktion I hypofysen t.ex. 

akromegali, gigantism 

(storvuxenhet) eller låg 

hypofysfunktion t.ex. 

hypofyssvikt; hög eller låg 

funktion i sköldkörteln 

(ämnesomsättning); hög eller låg 

funktion i binjurarna; hög eller 

låg funktion i bisköldkörtlarna; 

hög eller låg funktion i 

könskörtlarna 

(testiklar/äggstockar); 

kortvuxenhet. 

Ändring av 

beskrivnings-

text, innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

  b5550 Pubertetsfunktioner 
Funktioner i samband med 

pubertetsdebut och manifestation 

av primära och sekundära 

kännetecken för kön 

Ny kod 2016-01-01 
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  b55500 Utveckling av kropps- och 

könshår 
Funktioner i samband med 

utveckling av kropps- och 

könshår 

Ny kod 2016-01-01 

  b55501 Utveckling av bröst och 

bröstvårta 
Funktioner i samband med 

utveckling av bröst och 

bröstvårta 

Ny kod 2016-01-01 

  b55502 Utveckling av penis, 

testiklar och pung 
Funktioner i samband med 

utveckling av penis, testiklar och 

pung 

Ny kod 2016-01-01 

  b55508 Pubertetsfunktioner, andra 

specificerade 

Ny kod 2016-01-01 

  b55509 Pubertetsfunktioner, 

ospecificerade 

Ny kod 2016-01-01 

b610 Urinutsöndringsfunktioner 

Funktioner för urinens 

filtrering och uppsamling 

Innefattar: 

funktioner för filtrering och 

uppsamling av urin; 

funktionsnedsättningar såsom 

njursvikt, anuri (upphävd 

urinutsöndring), oliguri 

(minskad urinutsöndring), 

hydronefros (stockning av urin 

på grund av nedsättning av 

eller hinder för urinutsöndring), 

hypoton urinblåsa och hinder i 

urinledare 

Utesluter: 

urineringsfunktioner (b620) 

b610 Urinutsöndringsfunktioner 
Funktioner för urinens filtrering 

och uppsamling 

Innefattar: 

funktioner för filtrering och 

uppsamling av urin 

Utesluter: 

urineringsfunktioner (b620) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

njursvikt, hydronefros (stockning 

av urin på grund av nedsättning 

av eller hinder för 

urinutsöndring), hypoton 

urinblåsa och hinder i urinledare 

samt vilka yttrar sig som anuri 

(upphävd urinutsöndring), oliguri 

(minskad urinutsöndring) 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b620 Urineringsfunktioner 

Funktioner att tömma urin från 

urinblåsan 

Innefattar: 

funktioner för urinering, 

urineringsfrekvens, 

urineringskontinens; 

funktionsnedsättningar såsom 

stressinkontinens, 

urineringsnöd, reflexblåsa, 

överfyllnad, kontinuerlig 

inkontinens, läckage, neurogen 

blåsa, ökad urinutsöndring, 

kvarhållande av urin, 

urinträngning 

Utesluter: 

urinutsöndringsfunktioner 

b620 Urineringsfunktioner 
Funktioner att tömma urin från 

urinblåsan 

Innefattar: 

funktioner för tömning, 

funktioner för 

urineringsfrekvens, 

urineringskontinens 

Utesluter: 

urinutsöndringsfunktioner 

(b610); förnimmelser förenade 

med urinfunktioner (b630) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som stress-, trängnings-

, reflex-, 

överfyllnadsinkontinens, 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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(b610); förnimmelser förenade 

med urinfunktioner (b630) 
kontinuerlig eller 

blandinkontinens, efterdropp av 

urin, neurogen blåsrubbning, 

polyuri (ökad urinutsöndring), 

retention av urin, urinträngning 

b6200 Urinering 
Funktioner för att tömma 

urinblåsan 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

kvarhållande av urin 

b6200 Funktioner för urintömning 
Funktioner för att tömma 

urinblåsan 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som retention av urin 

(oförmåga att helt eller delvis 

tömma urinblåsan) 

Ändring av 
kodtext.  

Borttagande av 
innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b6201 Urineringsfrekvens 
Funktioner för det antal gånger 

som urinering sker 

b6201 Funktioner för 

urineringsfrekvens 
Funktioner för det antal gånger 

som urinering sker 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b6202 Urinkontinens 
Funktioner för att kontrollera 

urinering 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

stressinkontinens, 

urineringsnöd, reflexblåsa, 

kontinuerlig eller blandad 

inkontinens 

b6202 Funktioner för 

urinkontinens 
Funktioner för att kontrollera 

urinering 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som stress-, trängnings-

, reflex-, 

överfyllnadsinkontinens, 

kontinuerlig eller 

blandinkontinens 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b640 Sexuella funktioner 

Psykiska och fysiska 

funktioner som hänger samman 

med sexualakten, innefattande 

stadierna upphetsning, 

förstadium, orgasm och post-

coital avslappning (avslappning 

efter orgasm) 

Innefattar: 

funktioner för att ge uttryck åt 

upphetsning, förstadium, 

orgasm och post-coital 

avslappning; funktioner som 

hänger samman med sexuellt 

intresse, genomförande, 

peniserektion, klitoriserektion, 

ökad vaginal sekretion, 

ejakulation, orgasm 

funktionsnedsättningar såsom 

impotens, frigiditet, slidkramp 

(vaginism), för tidig 

ejakulation, bibehållande av 

erektion, försenad ejakulation 

Utesluter: 

fortplantningsfunktioner 

(b660); förnimmelser i 

b640 Sexuella funktioner 
Psykiska och fysiska funktioner 

som hänger samman med 

sexualakten, innefattande 

stadierna upphetsning, 

förstadium, orgasm och post-

coital avslappning (avslappning 

efter orgasm) 

Innefattar: 

funktioner för att ge uttryck åt 

upphetsning, förstadium, orgasm 

och post-coital avslappning; 

funktioner som hänger samman 

med sexuellt intresse, 

genomförande, peniserektion, 

klitoriserektion, ökad vaginal 

sekretion, ejakulation, orgasm 

Utesluter: 

fortplantningsfunktioner (b660); 

förnimmelser i samband med 

genitala och reproduktiva 

funktioner (b670) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som impotens, 

frigiditet, vaginism (slidkramp), 

för tidig ejakulation, priapism 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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samband med genitala och 

reproduktiva funktioner (b670) 
(kvarstående smärtsam erektion), 

försenad ejakulation, 

otillfredsställande orgasm 

b6403 Funktioner i sexuell 

avslappningsfas 
Funktioner av tillfredsställelse 

efter orgasm och åtföljande 

avslappning 

Innefattar: 

funktionsnedsättning såsom 

otillfredsställelse med orgasm 

b6403 Funktioner i sexuell 

avslappningsfas 
Funktioner av tillfredsställelse 

efter orgasm och åtföljande 

avslappning 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som otillfredsställande 

orgasm 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b650 Menstruationsfunktioner 
Funktioner i samband med 

menstruationscykeln 

innefattande regelbunden 

menstruation och tömning av 

menstruationsvätska 

Innefattar: 

funktioner av regelbundenhet 

och intervall i menstruation, 

graden av 

menstruationsblödning, 

menarche, menopaus; 

funktionsnedsättningar såsom 

primärt och sekundärt 

utebliven menstruation, ökad 

menstruationsblödning, täta 

menstruationer, avtagande 

menstruation och 

premenstruella besvär 

Utesluter: 

 sexuella funktioner (b640); 

fortplantningsfunktioner 

(b660); förnimmelser förenade 

med genitala och reproduktiva 

funktioner (b670); 

smärtförnimmelse (b280) 

b650 Menstruationsfunktioner 
Funktioner i samband med 

menstruationscykeln innefattande 

regelbunden menstruation och 

tömning av menstruationsvätska 

Innefattar: 

funktioner av regelbundenhet och 

intervall i menstruation, graden 

av menstruationsblödning, 

menarche, menopaus, 

menstruationens början och 

upphörande 

Utesluter: 

sexuella funktioner (b640); 

fortplantningsfunktioner (b660); 

förnimmelser förenade med 

genitala och reproduktiva 

funktioner (b670); 

smärtförnimmelse (b280) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som primärt och 

sekundärt utebliven 

menstruation, ökad 

menstruationsblödning, täta 

menstruationer, hypomenorré 

(alltför litet menstruellt flöde); 

menorragi, hypermenorré (alltför 

stort menstruellt flöde), retrograd 

menstruation, avtagande 

menstruation och premenstruella 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b6500 Regelbundenhet i 

menstruationscykeln 
Funktioner involverade i 

menstruationscykelns 

regelbundenhet 

Innefattar: 

alltför frekvent och alltför 

sällan förekommande 

menstruation 

b6500 Funktioner för 

regelbundenhet i 

menstruationscykeln 
Funktioner involverade i 

menstruationscykelns 

regelbundenhet 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som alltför frekvent 

eller alltför sällan förekommande 

menstruation 

Ändring av 

kodtext.  

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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b6501 Intervall mellan 

menstruationer 
Funktioner som hänger 

samman med tidslängden 

mellan två menstruationer 

b6501 Funktioner för intervall 

mellan menstruationer 
Funktioner som hänger samman 

med tidslängden mellan två 

menstruationer 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b6502 Grad av menstruell 

blödning 
Funktioner involverade i 

kvantitet av menstruellt flöde 

Innefattar: 

hypomenorré (alltför litet 

menstruellt flöde); menorragi, 

hypermenorré (alltför stort 

menstruellt flöde) 

b6502 Funktioner för grad av 

menstruell blödning 
Funktioner involverade i 

kvantitet av menstruellt flöde 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som hypomenorré 

(alltför litet menstruellt flöde); 

menorragi, hypermenorré (alltför 

stort menstruellt flöde) 

Ändring av 

kodtext.  

Borttagande av 

innefattar. ´ 

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

  b6503 Menstruationsstart 
Funktioner relaterade till start av 

den första menstruationen 

(menarche) 

Ny kod 2016-01-01 

b6503 Menstruationsstart 
Funktioner relaterade till start 

av den första menstruationen 

(menarche) 

b6503 Funktioner för 

menstruationsstart 
Funktioner relaterade till start av 

den första menstruationen 

(menarche) 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

  b6504 Upphörande av 

menstruation 
Funktioner relaterade till tillfällig 

eller permanent upphörande av 

menstruation 

Innefattar: 

amenorré, menopaus, för tidig 

menopaus 

Ny kod 2016-01-01 

b6504 Upphörande av 

menstruation 
Funktioner relaterade till 

tillfällig eller permanent 

upphörande av menstruation 

Innefattar: 

amenorré, menopaus, för tidig 

menopaus 

b6504 Funktioner för upphörande 

av menstruation 
Funktioner relaterade till tillfällig 

eller permanent upphörande av 

menstruation 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som primärt och 

sekundärt utebliven menstruation 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b660 Fortplantningsfunktioner 
Funktioner i samband med 

fertilitet, havandeskap, 

barnafödsel och 

mjölkproduktion 

Innefattar: 

funktioner för manlig och 

kvinnlig fertilitet, havandeskap 

och förlossning samt 

mjölkutsöndring; 

funktionsnedsättningar såsom 

avsaknad av sädesceller, 

minskad utsöndring av 

b660 Fortplantningsfunktioner 
Funktioner i samband med 

fertilitet, havandeskap, 

barnafödsel och mjölkproduktion 

Innefattar: 

funktioner för manlig och 

kvinnlig fertilitet, havandeskap 

och förlossning samt 

mjölkutsöndring 

Utesluter: 

sexuella funktioner (b640); 

menstruationsfunktioner (b650) 

Ändring av 
innefattar. 

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 



45 

 

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

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

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 
 

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

sädesceller, rinnande bröst, 

avsaknad eller upphörd 

mjölkutsöndring, låg fertilitet, 

sterilitet, spontan abort, 

utomkvedshavandeskap, 

missfall, litet foster, 

hydramnios, förtidig 

förlossning, försenad 

förlossning, 

Utesluter: 

sexuella funktioner (b640); 

menstruationsfunktioner (b650) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som avsaknad av 

sädesceller, minskad utsöndring 

av sädesceller, rinnande bröst, 

avsaknad eller upphörd 

mjölkutsöndring, nedsatt 

fertilitet, sterilitet, spontan abort, 

utomkvedshavandeskap, missfall, 

litet foster, hydramnios, förtidig 

förlossning, försenad förlossning 

b6600 Funktioner som hänger 

samman med fertilitet 
Funktioner som hänger 

samman med förmåga att 

producera sädesceller eller 

äggceller för fortplantning 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

låg fertilitet, sterilitet 

Utesluter: 

sexuella funktioner (b640) 

b6600 Funktioner relaterade till 

fertilitet 
Funktioner som hänger samman 

med förmåga att producera 

sädesceller eller äggceller för 

fortplantning 

Utesluter: 

sexuella funktioner (b640) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som nedsatt fertilitet, 

sterilitet 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  
Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b6603 Mjölkproduktion 
…. 

b6603 Mjölkproduktion 
 … 

Utesluter: 

att amma spädbarn och barn 

(d6607) 

Tillägg av 

utesluter 

2019-09-01 

b670 Förnimmelser förenade 

med genitala och 

reproduktiva funktioner 

Förnimmelser som uppkommer 

i samband med sexuell 

upphetsning, under samlag, och 

under menstruationscykel och 

besläktade genitala eller 

reproduktiva funktioner 

b670 Förnimmelser i samband 

med genitala och 

reproduktiva funktioner 

Förnimmelser i samband med 

samlag, menstruation och 

relaterade genitala eller 

reproduktiva funktioner 

Ändring av 

kodtext 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2018-03-31 

b670 Förnimmelser i samband 

med genitala och 

reproduktiva funktioner 
Förnimmelser i samband med 

samlag, menstruation och 

relaterade genitala eller 

reproduktiva funktioner 

Innefattar: 

förnimmelser vid dyspareuni 

(smärta och obehag vid 

samlag), dysmenorré 

(smärtsamma menstruationer), 

heta vallningar under 

menopaus, nattsvettningar 

under menopaus, förnimmelser 

förknippade med 

självstimulering av könsorgan 

b670 Förnimmelser i samband 

med genitala och 

reproduktiva funktioner 
Förnimmelser i samband med 

samlag, menstruation och 

relaterade genitala eller 

reproduktiva funktioner 

Innefattar: 

förnimmelser av heta vallningar 

under menopaus, nattsvettningar 

under menopaus, förnimmelser 

förknippade med 

självstimulering av könsorgan 

Utesluter: 

smärtförnimmelse (b280); 

förnimmelser i samband med 

urinfunktioner (b630); sexuella 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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Utesluter: 

smärtförnimmelse (b280); 

förnimmelser i samband med 

urinfunktioner (b630); sexuella 

funktioner (b640); 

menstruationsfunktioner 

(b650); 

fortplantningsfunktioner (b660) 

funktioner (b640); 

menstruationsfunktioner (b650); 

fortplantningsfunktioner (b660) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som dyspareuni (smärta 

och obehag vid samlag), 

dysmenorré (smärtsamma 

menstruationer) 

b6700 Obehag i samband med 

samlag 
b6700 Förnimmelser i samband 

med samlag 

Ändring av 

kodtext 

 

2018-03-31 

b6701 Obehag i samband med 

menstruationscykeln 

 

b6701 Förnimmelser i samband 

med menstruationscykeln 

Ändring av 

kodtext 

 

2018-03-31 

b6702 Obehag i samband med 

menstruationscykelns 

upphörande 

b6702 Förnimmelser i samband 

med menstruationscykelns 

upphörande 

Ändring av 

kodtext 

 

2018-03-31 

  b6703 Förnimmelser i samband 

med könsfunktioner 

Förnimmelser i samband med 

upphetsning av könsorgan 

Innefattar:  

förnimmelser i samband med 

självstimulering av könsorgan 

Utesluter:  

sexuella funktioner (b640); 

fortplantningsfunktioner (b660) 

Ny kod 2018-03-31 

b710 Funktioner för rörlighet i 

leder 
Funktioner för rörelseomfång 

och smidighet vad avser rörelse 

i en led 

Innefattar: 

funktioner att röra en enstaka 

eller flera leder, ryggrad, 

skuldra, armbåge, handled, 

höft, knä, fotled, småleder i 

hand och fot; allmän 

ledrörlighet; 

funktionsnedsättningar såsom 

överrörlighet i leder, stela 

leder, frusen skuldra, artrit 

Utesluter: 

ledstabilitetsfunktioner (b715); 

funktioner för kontroll av 

viljemässiga rörelser (b760) 

b710 Funktioner för rörlighet i 

leder 
Funktioner för rörelseomfång 

och smidighet vad avser rörelse i 

en led 

Innefattar: 

funktioner att röra en enstaka 

eller flera leder, ryggrad, skuldra, 

armbåge, handled, höft, knä, 

fotled, småleder i hand och fot; 

allmän ledrörlighet;  

Utesluter: 

ledstabilitetsfunktioner (b715); 

funktioner för kontroll av 

viljemässiga rörelser (b760) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som överrörlighet i 

leder, stela leder, frusen skuldra, 

artrit 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b7100 Rörlighet i en enstaka led 
Funktioner för rörelseomfång 

och smidighet vad avser rörelse 

i en led 

b7100 Funktioner för rörlighet i en 

enstaka led 
Funktioner för rörelseomfång 

och smidighet vad avser rörelse i 

en led 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 
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b7101 Rörlighet i flera leder 
Funktioner för rörelseomfång 

och smidighet vad avser rörelse 

i mer än en led 

b7101 Funktioner för rörlighet i 

flera leder 
Funktioner för rörelseomfång 

och smidighet vad avser rörelse i 

mer än en led 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b7102 Allmän rörlighet i leder 
Funktioner för rörelseomfång 

och smidighet vad avser rörelse 

i leder i hela kroppen 

b7102 Funktioner för allmän 

rörlighet i leder 
Funktioner för rörelseomfång 

och smidighet vad avser rörelse i 

leder i hela kroppen 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b715 Ledstabilitetsfunktioner 
Funktioner för att upprätthålla 

stabilitet i leder 

Innefattar: 

stabilitet i enstaka led, i flera 

leder och i leder i allmänhet; 

funktionsnedsättningar såsom 

instabil axelled, dislokation av 

en led, dislokation av axelled 

eller höftled 

Utesluter: 

funktioner för rörlighet i leder 

(b710) 

b715 Ledstabilitetsfunktioner 
Funktioner för att upprätthålla 

stabilitet i leder 

Innefattar:  

stabilitet i enstaka led, i flera 

leder och i leder i allmänhet 

Utesluter: 

funktioner för rörlighet i leder 

(b710) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

instabil axelled, dislokation av en 

led, dislokation av axelled eller 

höftled 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b7150 Stabilitet i en enstaka led 
Funktioner för att upprätthålla 

stabilitet i en led 

b7150 Funktioner för stabilitet i en 

enstaka led 
Funktioner för att upprätthålla 

stabilitet i en led 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b7151 Stabilitet i flera leder 
Funktioner för att upprätthålla 

stabilitet i mer än en led 

b7151 Funktioner för stabilitet i 

flera leder 
Funktioner för att upprätthålla 

stabilitet i mer än en led 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b7152 Stabilitet i leder i 

allmänhet 
Funktioner för att upprätthålla 

stabilitet i leder i hela kroppen 

b7152 Funktioner för stabilitet i 

leder i allmänhet 
Funktioner för att upprätthålla 

stabilitet i leder i hela kroppen 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b720 Funktioner för rörlighet 

mellan skelettdelar 
Funktioner för graden och 

smidigheten i rörlighet mellan 

specifika ben, såsom 

skulderbladets rörelser, 

rörelsen mellan bäckenbenen 

samt mellan småbenen i hand 

och fot 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

låsning av skulderblad och 

låsning av bäcken 

Utesluter: 

funktioner för rörlighet i leder 

(b710) 

b720 Funktioner för rörlighet 

mellan skelettdelar 
Funktioner för graden och 

smidigheten i rörlighet mellan 

specifika ben, såsom 

skulderbladets rörelser, rörelsen 

mellan bäckenbenen samt mellan 

småbenen i hand och fot 

Utesluter: funktioner för 

rörlighet i leder (b710) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

frusen skuldra och låsning av 

bäcken 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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b7200 Skulderbladets rörlighet 
Funktioner för rörlighet och 

smidighet vad avser 

skulderbladet 

Innefattar: 

protraktion och retraktion 

(framåt- och bakåtföring) samt 

lateral och medial rotation av 

skulderbladet 

b7200 Funktioner för 

skulderbladets rörlighet 
Funktioner för rörlighet och 

smidighet vad avser 

skulderbladet 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig vid protraktion och 

retraktion (framåt- och 

bakåtföring) samt lateral och 

medial rotation av skulderbladet 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b7201 Bäckenets rörlighet 
Funktioner för rörlighet och 

ledspel i bäckenet 

Innefattar: 

rotation av bäckenet 

b7201 Funktioner för bäckenets 

rörlighet 
Funktioner för rörlighet och 

ledspel i bäckenet 

Innefattar: 

rotation av bäckenet 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b7202 Rörlighet mellan 

handlovsbenen 
Funktioner för rörlighet och 

ledspel mellan småben i 

handen 

b7202 Funktioner för rörlighet 

mellan handlovsbenen 
Funktioner för rörlighet och 

ledspel mellan småben i handen 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b7203 Rörlighet mellan 

fotledsbenen 
Funktioner för rörlighet och 

ledspel mellan småben i foten 

b7203 Funktioner för rörlighet 

mellan fotledsbenen 
Funktioner för rörlighet och 

ledspel mellan småben i foten 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b730 Muskelkraftsfunktioner 
Funktioner vad avser den 

styrka som genereras vid 

sammandragning av en muskel 

eller muskelgrupper 

Innefattar: 

funktioner som rör styrka i 

specifika muskler och 

muskelgrupper, muskler i en 

extremitet, i ena sidan av 

kroppen, i nedre kroppshalvan, 

i alla extremiteter, i bålen och i 

kroppens alla muskler 

funktionsnedsättningar såsom 

pares, paralys, monoplegi, 

hemiplegi, paraplegi, tetraplegi 

och akinesi 

Utesluter; 

funktioner hos strukturer intill 

ögat (b215); 

muskeltonusfunktioner (b735); 

muskeluthållighetsfunktioner 

(b740) 

b730 Muskelkraftsfunktioner 
Funktioner vad avser den styrka 

som genereras vid 

sammandragning av en muskel 

eller muskelgrupper 

Innefattar: 

funktioner som rör styrka i 

specifika muskler och 

muskelgrupper, muskler i en 

extremitet, i ena sidan av 

kroppen, i nedre kroppshalvan, i 

alla extremiteter, i bålen och i 

kroppens alla muskler 

Utesluter: 

funktioner hos strukturer intill 

ögat (b215); 

muskeltonusfunktioner (b735); 

muskeluthållighetsfunktioner 

(b740) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som svaghet i små 

muskler i fötter och händer, 

pares, paralys, monopares och 

monoplegi, hemipares och 

hemiplegi, parapares och 

paraplegi, tetrapares och 

tetraplegi, akinetisk mutism 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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(total stumhet och förlust av all 

viljemässig motorik) 

b7300 Kraft i enskilda muskler 

och muskelgrupper 
Funktioner vad avser den 

styrka som genereras genom 

sammandragning av specifika 

och enskilda muskler och 

muskelgrupper 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar såsom 

svaghet i småmuskler i fötter 

och händer 

b7300 Funktioner för kraft i 

enskilda muskler och 

muskelgrupper 
Funktioner vad avser den styrka 

som genereras genom 

sammandragning av specifika 

och enskilda muskler och 

muskelgrupper 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som svaghet i små 

muskler i fötter och händer 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b7301 Kraft i musklerna i en 

extremitet 
Funktioner vad avser den 

styrka som genereras genom 

sammandragning av muskler 

och muskelgrupper i arm eller 

ben 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. monopares och monoplegi 

b7301 Funktioner för kraft i 

musklerna i en extremitet 
Funktioner vad avser den styrka 

som genereras genom 

sammandragning av muskler och 

muskelgrupper i arm eller ben 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som monopares och 

monoplegi 

Ändring av 

kodtext.  

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b7302 Kraft i musklerna i en sida 

av kroppen 
Funktioner vad avser den 

styrka som genereras genom 

sammandragning av muskler 

och muskelgrupper i vänster 

eller höger sida av kroppen 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. hemipares och hemiplegi 

b7302 Funktioner för kraft i 

musklerna i en sida av 

kroppen 
Funktioner vad avser den styrka 

som genereras genom 

sammandragning av muskler och 

muskelgrupper i vänster eller 

höger sida av kroppen 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som hemipares och 

hemiplegi  

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b7303 Kraft i musklerna i den 

nedre kroppshalvan 
Funktioner vad avser den 

styrka som genereras genom 

sammandragning av muskler 

och muskelgrupper i den nedre 

kroppshalvan 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. parapares och paraplegi 

b7303 Funktioner för kraft i 

musklerna i den nedre 

kroppshalvan 
Funktioner vad avser den styrka 

som genereras genom 

sammandragning av muskler och 

muskelgrupper i den nedre 

kroppshalvan 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som parapares och 

paraplegi 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b7304 Kraft i musklerna i 

samtliga extremiteter 
Funktioner vad avser den 

styrka som genereras genom 

sammandragning av muskler 

b7304 Funktioner för kraft i 

musklerna i samtliga 

extremiteter 
Funktioner vad avser den styrka 

som genereras genom 

sammandragning av muskler och 

Ändring av 

kodtext.  

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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och muskelgrupper i alla fyra 

extremiteterna 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. tetrapares och tetraplegi 

muskelgrupper i alla fyra 

extremiteterna 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som tetrapares och 

tetraplegi 

b7305 Kraft i bålmuskler 
Funktioner vad avser den 

styrka som genereras genom 

sammandragning av muskler 

och muskelgrupper i bålen 

b7305 Funktioner för kraft i 

bålmuskler 
Funktioner vad avser den styrka 

som genereras genom 

sammandragning av muskler och 

muskelgrupper i bålen 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b7306 Kraft i kroppens samtliga 

muskler 
Funktioner vad avser den 

styrka som genereras genom 

sammandragning av kroppens 

samtliga muskler och 

muskelgrupper 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. akinetisk mutism (total 

stumhet och förlust av all 

viljemässig motorik) 

b7306 Funktioner för kraft i 

kroppens samtliga muskler 
Funktioner vad avser den styrka 

som genereras genom 

sammandragning av kroppens 

samtliga muskler och 

muskelgrupper 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som akinetisk mutism 

(total stumhet och förlust av all 

viljemässig motorik) 

Ändring av 

kodtext.  

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b735 Muskeltonusfunktioner 
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 

b735 Muskeltonusfunktioner 
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 

Ändring av 

Innefattar  

2016-01-01 

b735 Muskeltonusfunktioner 
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; 

b735 Muskeltonusfunktioner 
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 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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funktionsnedsättningar som 

t.ex. minskad muskeltonus, 

ökad muskeltonus, spasticitet, 

myotoni och paramyotoni 

Utesluter: 

muskelkraftfunktioner (b730); 

muskeluthållighetsfunktioner 

(b740) 

Utesluter: 

muskelkraftfunktioner (b730); 

muskeluthållighetsfunktioner 

(b740) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som minskad 

muskeltonus, ökad muskeltonus, 

spasticitet, myotoni och 

paramyotoni, vid fokal dystoni 

(störning av muskelspänning) 

t.ex. torticollis (snedhet i 

nacken), monopares och 

monoplegi, hemipares och 

hemiplegi, parapares och 

paraplegi, tetrapares och 

tetraplegi, allmän störning av 

muskeltonus, Parkinsons 

sjukdom eller generell pares och 

paralys 

b7350 Muskeltonus i enskilda 

muskler och 

muskelgrupper 
Funktioner vad avser den 

spänning som finns i enskilda 

muskler och muskelgrupper i 

vila och det motstånd 

musklerna bjuder vid passiva 

rörelser 
Innefattar: 

funktionsnedsättningar som vid 

fokal dystoni (störning av 

muskelspänning) t.ex. torticollis 

(snedhet i nacken) 

b7350 Funktioner för muskeltonus 

i enskilda muskler och 

muskelgrupper 
Funktioner vad avser den 

spänning som finns i enskilda 

muskler och muskelgrupper i vila 

och det motstånd musklerna 

bjuder vid passiva rörelser 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som fokal dystoni 

(störning av muskelspänning), 

t.ex. torticollis (snedhet i nacken) 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b7351 Muskeltonus i muskler i en 

extremitet 
Funktioner vad avser den 

spänning som finns i vila i 

muskler och muskelgrupper i 

en arm eller ett ben och det 

motstånd musklerna bjuder vid 

passiva rörelser 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. monopares och monoplegi 

b7351 Funktioner för muskeltonus i 

muskler i en extremitet 

Funktioner vad avser den 

spänning som finns i vila i 

muskler och muskelgrupper i en 

arm eller ett ben och det 

motstånd musklerna bjuder vid 

passiva rörelser 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som monopares och 

monoplegi 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b7352 Muskeltonus i ena sidan av 

kroppen 
Funktioner vad avser den 

spänning som finns i muskler 

och muskelgrupper i vila i 

höger eller vänster sida av 

kroppen och det motstånd 

musklerna bjuder vid passiva 

rörelser 

b7352 Funktioner för muskeltonus 

i ena sidan av kroppen 
Funktioner vad avser den 

spänning som finns i muskler och 

muskelgrupper i vila i höger eller 

vänster sida av kroppen och det 

motstånd musklerna bjuder vid 

passiva rörelser 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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Innefattar: 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. hemipares och hemiplegi 

yttrar sig som hemipares och 

hemiplegi 

b7353 Muskeltonus i muskler i 

nedre kroppshalvan 
Funktioner vad avser den 

spänning som finns i muskler 

och muskelgrupper i vila i 

nedre kroppshalvan och det 

motstånd som musklerna 

bjuder vid passiva rörelser 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. parapares och paraplegi 

b7353 Funktioner för muskeltonus 

i muskler i nedre 

kroppshalvan 
Funktioner vad avser den 

spänning som finns i muskler och 

muskelgrupper i vila i nedre 

kroppshalvan och det motstånd 

som musklerna bjuder vid 

passiva rörelser 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som parapares och 

paraplegi 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b7354 Muskeltonus i samtliga 

extremiteter 
Funktioner vad avser den 

spänning som finns i muskler 

och muskelgrupper i vila i alla 

fyra extremiteterna och det 

motstånd som musklerna 

bjuder vid passiva rörelser 
Innefattar: 

funktionsnedsättningar som t.ex. 

tetrapares och tetraplegi 

b7354 Funktioner för muskeltonus 

i samtliga extremiteter 
Funktioner vad avser den 

spänning som finns i muskler och 

muskelgrupper i vila i alla fyra 

extremiteterna och det motstånd 

som musklerna bjuder vid 

passiva rörelser 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som tetrapares och 

tetraplegi 

Ändring av 

kodtext.  

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b7355 Muskeltonus i 

bålmusklerna 
Funktioner vad avser den 

spänning som finns i vila i 

muskler och muskelgrupper i 

bålen och det motstånd 

musklerna bjuder vid passiva 

rörelser 

b7355 Funktioner för muskeltonus 

i bålmusklerna 
Funktioner vad avser den 

spänning som finns i vila i 

muskler och muskelgrupper i 

bålen och det motstånd 

musklerna bjuder vid passiva 

rörelser 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b7356 Muskeltonus i kroppens 

samtliga muskler 
Funktioner vad avser den 

spänning som finns i vila i 

muskler och muskelgrupper i 

hela kroppen och det motstånd 

musklerna bjuder vid passiva 

rörelser 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. allmän störning av 

muskeltonus, Parkinsons 

sjukdom eller generella pareser 

och paralys 

b7356 Funktioner för muskeltonus 

i kroppens samtliga muskler 
Funktioner vad avser den 

spänning som finns i vila i 

muskler och muskelgrupper i 

hela kroppen och det motstånd 

musklerna bjuder vid passiva 

rörelser 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som allmän störning av 

muskeltonus, Parkinsons 

sjukdom eller generell pares och 

paralys 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b740 Muskeluthållighets-

funktioner 
Funktioner vad avser att 

upprätthålla 

b740 Muskeluthållighets-

funktioner 
Funktioner vad avser att 

upprätthålla 

Ändring av 

innefattar. 

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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muskelsammandragning under 

erforderlig tid 

Innefattar: 

funktioner att upprätthålla 

muskelsammandragning i 

enskilda muskler och 

muskelgrupper och i kroppens 

alla muskler; 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. myasthenia gravis 

Utesluter: 

funktioner relaterade till 

tolerans för fysiskt arbete 

(b455); muskelkraftsfunktioner 

(b730); muskeltonusfunktioner 

(b735) 

muskelsammandragning under 

erforderlig tid 

Innefattar: 

funktioner att upprätthålla 

muskelsammandragning i 

enskilda muskler och 

muskelgrupper och i kroppens 

alla muskler 

Utesluter: 

funktioner relaterade till tolerans 

för fysiskt arbete (b455); 

muskelkraftsfunktioner (b730); 

muskeltonusfunktioner (b735) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som myasthenia gravis, 

monopares, monoplegi, 

hemipares, hemiplegi, parapares, 

paraplegi, tetrapares, tetraplegi, 

generell pares och paralys 

b7400 Uthållighet i enskilda 

muskler 
Funktioner vad avser att 

upprätthålla 

muskelsammandragning i 

enskilda muskler under 

erforderlig tid 

b7400 Funktioner för uthållighet i 

enskilda muskler 
Funktioner vad avser att 

upprätthålla 

muskelsammandragning i 

enskilda muskler under 

erforderlig tid 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b7401 Uthållighet i 

muskelgrupper 
Funktioner vad avser att 

upprätthålla 

muskelsammandragning i 

enskilda muskelgrupper under 

erforderlig tid 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. monopares, monoplegi, 

hemipares och hemiplegi, 

parapares och paraplegi 

b7401 Funktioner för uthållighet i 

muskelgrupper 
Funktioner vad avser att 

upprätthålla 

muskelsammandragning i 

enskilda muskelgrupper under 

erforderlig tid 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som monopares, 

monoplegi, hemipares, 

hemiplegi, parapares och 

paraplegi 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b7402 Uthållighet i kroppens 

samtliga muskler 
Funktioner vad avser att 

upprätthålla 

muskelsammandragning i 

kroppens samtliga muskler 

under erforderlig tid 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. tetrapares, tetraplegi, 

allmän paresi och paralysi 

b7402 Funktioner för uthållighet i 

kroppens samtliga muskler 

Funktioner vad avser att 

upprätthålla 

muskelsammandragning i 

kroppens samtliga muskler under 

erforderlig tid 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som tetrapares, 

tetraplegi, generell pares och 

paralys 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b750 Motoriska 

reflexfunktioner 
b750 Motoriska reflexfunktioner 

Funktioner för icke viljemässig 

sammandragning av muskler som 

Åndring av 

Innefattar 

2016-01-01 
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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 

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 

b750 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 

b750 Motoriska reflexfunktioner 
Funktioner för icke viljemässig 

sammandragning av muskler som 

utlöses automatiskt genom 

specifika stimuli 

Innefattar: 

funktioner för 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 

Ändring av 

innefattar 

2021-01-01 

b7500 Sträckreflex 
Funktioner för icke 

viljemässiga 

sammandragningar i muskler 

som utlöses automatiskt vid 

sträckning 

b7500 Funktioner för sträckreflex 
Funktioner för icke viljemässiga 

sammandragningar i muskler 

som utlöses automatiskt vid 

sträckning 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

b7501 Reflexer som genereras 

genom skadliga stimuli 
Funktioner för icke 

viljemässiga 

sammandragningar av muskler, 

som utlöses automatiskt genom 

smärtande eller andra skadliga 

stimuli 

Innefattar: 

withdrawal-reflex 

(undandragandereflex) 

b7501 Funktioner för reflexer som 

genereras genom skadliga 

stimuli 
Funktioner för icke viljemässiga 

sammandragningar av muskler, 

som utlöses automatiskt genom 

smärtande eller andra skadliga 

stimuli 

Innefattar: 

withdrawal-reflex 

(undandragandereflex) 

Ändring av 

kodtext 
2021-01-01 

b7502 Reflexer som genereras 

genom andra utifrån 

kommande stimuli 
Funktioner för icke 

viljemässiga 

sammandragningar av muskler, 

b7502 Reflexer som genereras 

genom andra utifrån 

kommande stimuli 
Funktioner för icke viljemässiga 

sammandragningar av muskler, 

Tillägg av 

Innefattar 

2016-01-01 
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som utlöses automatiskt genom 

yttre, icke skadliga, stimuli 

 

som utlöses automatiskt genom 

yttre, icke skadliga, stimuli 

Innefattar: 

sökreflex, gripreflex, sugreflex 

och andra primitiva reflexer 

b7502 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 

b7502 Funktioner för 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 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b760 Funktioner för kontroll av 

viljemässiga rörelser 
Funktioner som rör kontroll 

över och koordination av 

viljemässiga rörelser 

Innefattar: 

funktioner för kontroll av 

viljemässiga isolerade eller 

sammansatta rörelser, 

koordination av viljemässiga 

rörelser, funktioner för 

belastning på armar eller ben, 

höger-vänster-koordination, 

öga-hand-koordination, öga-

fot-koordination 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. problem som rör motorisk 

kontroll och koordination, 

såsom dysdiadokokinesi 

(bristande förmåga att växla 

mellan antagonistiska rörelser) 

Utesluter: 

muskelkraftfunktioner (b730); 

funktioner för icke 

viljemässiga rörelser (b765); 

gångfunktioner (b770) 

b760 Funktioner för kontroll av 

viljemässiga rörelser 
Funktioner som rör kontroll över 

och koordination av viljemässiga 

rörelser 

Innefattar: 

funktioner för kontroll av 

viljemässiga isolerade eller 

sammansatta rörelser, 

koordination av viljemässiga 

rörelser, funktioner för 

belastning på armar eller ben, 

höger-vänster-koordination, öga-

hand-koordination, öga-fot-

koordination 

Utesluter: 

muskelkraftfunktioner (b730); 

funktioner för icke viljemässiga 

rörelser (b765); gångfunktioner 

(b770) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som problem med 

motorisk kontroll och 

koordination, t.ex. 

dysdiadokokinesi (bristande 

förmåga att växla mellan 

antagonistiska rörelser) eller 

klumpighet 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b7600 Kontroll av isolerade 

viljemässiga rörelser 
Funktioner vad avser kontroll 

och koordination av enkla eller 

isolerade viljemässiga rörelser 

b7600 Funktioner för kontroll av 

isolerade viljemässiga 

rörelser 
Funktioner vad avser kontroll 

och koordination av enkla eller 

isolerade viljemässiga rörelser 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b7601 Kontroll av sammansatta 

viljemässiga rörelser 
Funktioner vad avser kontroll 

och koordination av 

b7601 Funktioner för kontroll av 

sammansatta viljemässiga 

rörelser 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 
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sammansatta viljemässiga 

rörelser 

Funktioner vad avser kontroll 

och koordination av sammansatta 

viljemässiga rörelser 

b7602 Koordination av 

viljemässiga rörelser 
Funktioner vad avser 

koordination av isolerade och 

sammansatta viljemässiga 

rörelser, såsom att utföra 

rörelser i en ordnad 

kombination 

Innefattar: 

höger-vänster-koordination; 

koordination av rörelser som 

styrs av synen, såsom öga-

hand-koordination och öga-fot-

koordination 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. dysdiadokokinesi (nedsatt 

förmåga att växla mellan 

antagonistiska rörelser) 

b7602 Funktioner för koordination 

av viljemässiga rörelser 
Funktioner vad avser 

koordination av isolerade och 

sammansatta viljemässiga 

rörelser, såsom att utföra rörelser 

i en ordnad kombination 

Innefattar: 

höger-vänster-koordination; 

koordination av rörelser som 

styrs av synen, såsom öga-hand-

koordination och öga-fot-

koordination 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som problem med 

motorisk kontroll och 

koordination, t.ex. 

dysdiadokokinesi (nedsatt 

förmåga att växla mellan 

antagonistiska rörelser) eller 

klumpighet 

Ändring av 

kodtext, 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

  b761 Spontana rörelser Ny kod 2017-01-01 

  b7610 Generella rörelser Ny kod 2017-01-01 

  b7611 Specifika spontana rörelser Ny kod 2017-01-01 

  b7618 Andra specificerade 

spontana rörelser 

Ny kod 2017-01-01 

  b7619 Spontana rörelser, 

ospecificerade 

Ny kod 2017-01-01 

b765 Funktioner för icke 

viljemässiga rörelser 
Funktioner för oavsiktliga, icke 

viljemässiga eller delvis 

målinriktade 

sammandragningar av en 

muskel eller muskelgrupp 

Innefattar: 

icke viljemässiga 

sammandragningar av muskler; 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. tremor (darrningar), tics 

(ryckningar), manér, motorisk 

perseveration (tvångsmässiga 

rörelser), chorea (danssjuka), 

atetos (återkommande 

ofrivilliga rörelser), vokala tics, 

dystoniska rörelser, dyskinesi 

(rörelsesvårigheter) 

b765 Funktioner för icke 

viljemässiga rörelser 
Funktioner för oavsiktliga, icke 

viljemässiga eller delvis 

målinriktade sammandragningar 

av en muskel eller muskelgrupp 

Innefattar: 

funktioner för icke viljemässiga 

sammandragningar av muskler 

Utesluter: funktioner för kontroll 

av viljemässiga rörelser (b760); 

gångmönster (b770) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som tremor 

(darrningar), tics, manér, 

stereotypier, motorisk 

perseveration (tvångsmässiga 

rörelser), chorea, atetos 

(återkommande ofrivilliga 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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Utesluter: 

funktioner för kontroll av 

viljemässiga rörelser (b760); 

gångmönster (b770) 

rörelser), vokala tics, dystoniska 

rörelser, dyskinesi 

(rörelsesvårigheter) och 

sömnrelaterade rörelsestörningar 

b7650 Ofrivilliga 

muskelsammandragningar 
Funktioner för oavsiktliga, icke 

eller endast delvis målinriktade 

ofrivilliga sammandragningar 

av en muskel eller 

muskelgrupp, såsom tecken på 

psykisk funktionsstörning 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. koreatiska och atetoida 

rörelser; sömnrelaterade 

rörelsestörningar 

b7650 Funktioner för ofrivilliga 

muskelsammandragningar 
Funktioner för oavsiktliga, icke 

eller endast delvis målinriktade 

ofrivilliga sammandragningar av 

en muskel eller muskelgrupp, 

såsom tecken på psykisk 

funktionsstörning 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som vid 

sömnrelaterade rörelsestörningar, 

koreatiska och atetoida rörelser 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b7651 Tremor 
Funktioner vad avser 

alternerande sammandragning 

och avslappning av muskler 

kring en led, som yttrar sig som 

darrning 

b7651 Funktioner för tremor 
Funktioner vad avser 

alternerande sammandragning 

och avslappning av muskler 

kring en led, som yttrar sig som 

darrning 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

b7652 Tics och manér 
Funktioner vad avser upprepade, 

icke målinriktade och icke 

viljemässiga 

sammandragningar av muskler 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. vokala tics, koprolali 

(tvångsmässigt uttalande av 

oanständiga ord), bruxism 

(tandgnissling) 

b7652 Funktioner för tics och 

manér 
Funktioner vad avser upprepade, 

icke målinriktade och icke 

viljemässiga sammandragningar 

av muskler 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som koprolali 

(tvångsmässigt uttalande av 

oanständiga ord), bruxism 

(tandgnissling) 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b7653 Stereotypier och 

motoriska perseverationer 
Funktioner vad avser spontana, 

icke målinriktade rörelser 

såsom gungning av kroppen 

eller nickning och vridning av 

huvudet 

b7653 Funktioner för stereotypier 

och motoriska 

perseverationer 
Funktioner vad avser spontana, icke 

målinriktade rörelser såsom 

gungning av kroppen eller nickning 

och vridning av huvudet 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b770 Gångmönster 
Funktioner för rörelsemönster 

vid gång och löpning eller 

andra rörelser med hela 

kroppen 

Innefattar: 

gångmönster och löpmönster 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. spastisk gång, 

hemiplegisk gång, paraplegisk 

gång, asymmetrisk gång, hälta, 

stelt gångmönster 

b770 Funktioner för gångmönster 
Funktioner för rörelsemönster 

vid gång och löpning eller andra 

rörelser med hela kroppen 

Innefattar: 

gångmönster och löpmönster 

Utesluter: 

muskelkraftsfunktioner (b730); 

muskeltonusfunktioner (b735); 

funktioner för kontroll av 

viljemässiga rörelser (b760); 

funktioner för icke viljemässiga 

rörelser (b765) 

Ändring av 

kodtext, 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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asymmetrisk gång, hälta, stelt 

gångmönster 

Utesluter: 

muskelkraftsfunktioner (b730); 

muskeltonusfunktioner (b735); 

funktioner för kontroll av 

viljemässiga rörelser (b760); 

funktioner för icke 

viljemässiga rörelser (b765) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar vilka 

yttrar sig som spastisk gång, 

hemiplegisk gång, paraplegisk 

gång, asymmetrisk gång, hälta 

och stelt gångmönster 

b780 Förnimmelser vad avser 

muskler och 

rörelsefunktioner 
Förnimmelser som hänger 

samman med kroppens muskler 

och muskelgrupper och deras 

rörelser 

Innefattar: 

förnimmelser av muskelstelhet 

och muskelstramhet, 

muskelspasm eller 

sammandragning av muskler 

samt tyngdkänsla i musklerna 

Utesluter: 

smärtförnimmelse (b280) 

b780 Förnimmelser vad avser 

muskler och 

rörelsefunktioner 
Förnimmelser som hänger 

samman med kroppens muskler 

och muskelgrupper och deras 

rörelser 

Utesluter: 

smärtförnimmelse (b280) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som 

förnimmelser av muskelstelhet 

och muskelstramhet, 

muskelspasm eller 

sammandragning av muskler 

samt tyngdkänsla i musklerna 

Ändring av 

kodtext. 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b810 Hudens skyddsfunktioner 
Hudens funktioner för att 

skydda kroppen från fysiska, 

kemiska och biologiska hot 

Innefattar: 

funktioner för skydd mot solen 

och annan strålning, 

ljuskänslighet, pigmentering, 

hudkvalitet, isolerande 

hudfunktion, bildande av 

valkar, tilltagande förhårdning; 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. sprucken hud, sårnader, 

liggsår, trycksår, hudförtunning 

Utesluter: 

hudens läkande funktioner 

(b820); andra hudfunktioner 

(b830) 

b810 Hudens skyddsfunktioner 
Hudens funktioner för att skydda 

kroppen från fysiska, kemiska, 

mekaniska och biologiska hot 

Innefattar:  

funktioner för skydd mot solen 

och annan strålning, 

ljuskänslighet, pigmentering, 

isolerande hudfunktion, bildande 

av valkar, tilltagande förhårdning 

Utesluter: 

hudens läkande funktioner 

(b820); andra hudfunktioner 

(b830) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som 

yttrar sig som sprucken hud, 

sårnader, liggsår, trycksår, 

hudförtunning 

Ändring av 

beskrivningste

xt, innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b830 Andra hudfunktioner 
Andra funktioner i huden än att 

skydda och läka som t.ex. att 

kyla och att svettas 

Innefattar: 

svettningsfunktioner, 

körtelbetingade hudfunktioner 

och kroppslukt 

Utesluter: 

hudens skyddsfunktioner 

b830 Andra hudfunktioner 
Andra funktioner i huden än att 

skydda och läka såsom reglering 

av kroppstemperatur via svett, 

reglering av förändringar i 

perifer cirkulation och 

vätskebalans via svett, bildning 

av vitamin D. 

Innefattar: 

svettningsfunktioner, 

körtelbetingade hudfunktioner 

Ändring av 

beskrivningste

xt, innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 
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(b810); hudens läkande 

funktioner (b820) 
och kroppslukt 

Utesluter: 

hudens skyddsfunktioner (b810); 

hudens läkande funktioner 

(b820) 

b840 Förnimmelser som hänger 

samman med huden 
Förnimmelser som hänger 

samman med huden såsom 

klåda, brännande känsla och 

krypningar 

Innefattar: 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. nålstickskänsla, 

krypningsförnimmelse 

Utesluter: 

smärtförnimmelse (b280) 

b840 Förnimmelser som hänger 

samman med huden 
Förnimmelser som hänger 

samman med huden såsom klåda, 

brännande känsla och krypningar 

Utesluter: 

smärtförnimmelse (b280) 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som 

yttrar sig som nålstickskänsla 

och krypningsförnimmelse 

Borttagande av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

b850 Hårfunktioner 
Hårets funktioner, såsom 

skydd, färg och utseende 

Innefattar: 

funktioner för hårväxt, hårfärg, 

hårlokalisering; 

funktionsnedsättningar som 

t.ex. hårförlust, håravfall 

b850 Hårfunktioner 
Hårets funktioner, såsom skydd, 

färg och utseende 

Innefattar: 

funktioner för hårväxt, hårfärg, 

hårlokalisering 

Anmärkning: 

funktionsnedsättningar som 

yttrar sig som alopecia 

(hårförlust eller håravfall) 

Ändring av 

innefattar.  

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

s KROPPSSTRUKTURER 
Definition 

Kroppsstrukturer är kroppens 

anatomiska delar såsom organ, 

lemmar och deras 

komponenter. 

Strukturavvikelser är problem i 

struktur i form av en påvisbar 

avvikelse eller förlust. 

s KROPPSSTRUKTURER 
Definition 

Kroppsstrukturer är kroppens 

anatomiska delar såsom organ, 

lemmar och deras komponenter. 

Strukturavvikelser är problem i 

struktur i form av en påvisbar 

avvikelse eller förlust. 

Anmärkning: 

Under uppväxten kan 

funktionsnedsättningar också ta 

sig uttryck i form av försenad 

eller långsam utveckling av 

kroppsstrukturer 

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

s1101 Struktur i centrala 

hjärnan  
  Borttagen kod 2019-09-01 

  s11052 Mitthjärnan Ny kod 2019-09-01 

s230 Struktur i ögats omgivning 

 
s230 Struktur i ögats omgivning 

Utesluter:  

ansiktshår (s8401) 

Tillägg av 

Utesluter 

2018-03-31 

s2302 Ögonbryn   Borttagen kod 2018-03-31 

s240 Struktur i ytterörat s240 Struktur i ytterörat 
Utesluter:  

huvudhår (s8400) 

Tillägg av 

Utesluter 

2018-03-31 

s310 Struktur i näsan s310 Struktur i näsan 

Utesluter:  

Tillägg av 

Utesluter 

2018-03-31 
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ansiktshår (s8401) 

  s32000 Mjölktänder Ny kod 2016-01-01 

  s32001 Permanenta tänder Ny kod 2016-01-01 

  s32008 Tänder, andra specificerade Ny kod 2016-01-01 

  s32009 Tänder, ospecificerade Ny kod 2016-01-01 

  s3205 Filtrum (näs-läpp fåra) Ny kod 2016-01-01 

s6304 Testiklar s6304 Testiklar och pung Ändring av 

kodtext 

2016-01-01 

s7300 Överarm  s7300 Struktur i överarm  Ändring av 

kodtext 

2019-09-01 

 
s7301 

Underarm   
s7301 

Struktur i underarm  Ändring av 

kodtext 

2019-09-01 

 
s7302 

Hand   
s7302 

Struktur i hand  Ändring av 

kodtext 

2019-09-01 

 
s7500 

Lår   
s7500 

Struktur i lår  Ändring av 

kodtext 

2019-09-01 

 
s7501 

Underben  s7501 Struktur i underben  Ändring av 

kodtext 

2019-09-01 

s7502 Fotled och fot  s7502 Struktur i fotled och fot  Ändring av 

kodtext 

2019-09-01 

s7600 Ryggrad  s7600 Struktur i ryggrad  Ändring av 

kodtext 

2019-09-01 

s840 Struktur i hår s840 Struktur i hår 
Innefattar:  

vellushår och terminalhår 

Tillägg av 

Innefattar 

2018-03-31 

  s8400 Huvudhår 

Innefattar:  

hår i örat 

Utesluter:  

ansiktshår (s8401) 

Ny kod 2018-03-31 

  s8401 Ansiktshår 

Innefattar:  

skägg, mustasch, näshår, 

ögonfrans och ögonbryn 

Ny kod 2018-03-31 

  s8402 Hår i armhålan Ny kod 2018-03-31 

  s8403 Pubishår Ny kod 2018-03-31 

  s8404 Kroppshår 

Innefattar:  

hår på överkropp (bål), bröst och 

rygg 

Utesluter:  

hår i armhålan (s8402); pubishår 

(s8403) 

Ny kod 2018-03-31 

  s8408 Annan specificerad struktur 

i hår 

Ny kod 2018-03-31 
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  s8409 Ospecificerad struktur i hår Ny kod 2018-03-31 

d AKTIVITETER OCH 
DELAKTIGHET 
Definition  

Aktivitet är en persons 

genomförande av en uppgift 

eller handling. 

Aktivitetsbegränsningar är 

svårigheter som en person kan 

ha vid genomförande av 

aktiviteter. 

Delaktighet är en persons 

engagemang i en livssituation. 

Delaktighetsinskränkningar är 

problem som en person kan ha 

i engagemang i livssituationer 

d AKTIVITETER OCH 
DELAKTIGHET 
Definition  

Aktivitet är en persons 

genomförande av en uppgift eller 

handling. 

Aktivitetsbegränsningar är 

svårigheter som en person kan ha 

vid genomförande av aktiviteter. 

Delaktighet är en persons 

engagemang i en livssituation. 

Delaktighetsinskränkningar är 

problem som en person kan ha i 

engagemang i livssituationer 

 

Anmärkning:  

Under uppväxten kan 

funktionsnedsättningar också ta 

sig uttryck i form av försenad 

eller långsam utveckling av 

aktiviteter och delaktighet 

Tillägg av 

anmärkning 

2021-01-01 

d110-
d129 

Målinriktade 

sinnesupplevelser 
d110-
d129 

Att ha målinriktade 

sinnesupplevelser 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d110 Att se 
Avsiktlig användning av synen 

för att uppfatta visuella stimuli 

såsom att titta på ett 

sportevenemang eller på barn 

som leker 

d110 Att se 
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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d115 Att lyssna 
Avsiktlig användning av 

hörseln för att uppfatta auditiva 

stimuli såsom att lyssna på 

radio, musik eller en 

föreläsning 

d115 Att lyssna 
Att avsiktligt använda hörseln för 

att uppfatta auditiva stimuli 

såsom att lyssna på radio, 

mänsklig röst, musik, en 

föreläsning, eller en historia som 

en annan person berättar 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d120 Annat målinriktat 

utnyttjande av 

sinnesintryck 
Avsiktlig användning av 

kroppens övriga grundläggande 

sinnen för att uppfatta stimuli 

såsom att beröra och känna 

ytstruktur, smaka på sötsaker 

eller lukta på blommor 

d120 Annat målinriktat 

utnyttjande av sinnesintryck 
Att avsiktligt använda kroppens 

övriga grundläggande sinnen för 

att uppfatta stimuli såsom att 

beröra och känna ytstruktur, 

smaka på sötsaker eller lukta på 

blommor 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2017-01-01 

d120 Annat målinriktat 

utnyttjande av 

sinnesintryck 
… 

d120 Att ha andra målinriktade 

sinnesupplevelser 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

  d1200 Att undersöka med munnen Ny kod 2016-01-01 
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Att utforska föremål genom att 

känna på dem med mun eller 

läppar 

  d1201 Att undersöka med känseln 
Att utforska föremål genom att 

känna på dem med händer, 

fingrar eller andra kroppsdelar 

Utesluter: 

att undersöka med munnen 

(d1200) 

Ny kod 2016-01-01 

  d1202 Att lukta 
Att uppfatta föremål med 

luktsinnet genom att föra dem till 

näsan eller näsan till föremålen 

Ny kod 2016-01-01 

  d1203 Att smaka 
Att utforska smaken på mat eller 

dryck genom att bita, tugga, suga 

Ny kod 2016-01-01 

  d1208 Att ha andra målinriktade 

sinnesupplevelser, andra 

specificerade 

Ny kod 2021-01-01 

  d1209 Att ha andra målinriktade 

sinnesupplevelser, 

ospecificerade 

Ny kod 2021-01-01 

d129 Andra specificerade och 

ospecificerade 

målinriktade 

sinnesupplevelser 

d129 Att ha målinriktade 

sinnesupplevelser, andra 

specificerade och 

ospecificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d130-
d159 

Grundläggande lärande d130-
d159 

Att lära grundläggande 

lärande  

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d130-
d159 

Att lära grundläggande 

lärande 
d130-
d159 

Att skaffa kunskaper och 

färdigheter i grundläggande 

inlärning 

Ändring av 

kodtext 

2022-01-01 

d130 Att härma 
Att imitera eller härma som 

grundläggande komponent i 

lärandeprocessen såsom att 

efterlikna en gest, ett ljud eller 

bokstäverna i ett alfabet 

d130 Att härma 
Att imitera eller härma som 

grundläggande komponent i 

lärandeprocessen såsom att 

efterlikna ett ansiktsuttryck, en 

gest, ett ljud eller bokstäverna i 

alfabetet 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

  d131 Att lära sig genom att 

använda föremål 

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) 

Ny kod 2018-03-31 
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d131 Att lära sig genom att 

använda föremål 
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) 

d131 Att lära sig genom att utföra 

aktiviteter med föremål och 

personer 
Att lära sig genom att utföra 

enkla handlingar med ett enda 

föremål, två eller flera föremål, 

relatera symboliskt till föremål, 

låtsas eller ersätta såsom banka 

med klossar, leka med dockor 

eller bilar; rollspel 

Utesluter: 

lek och spel (d9200), att bära, 

flytta och hantera föremål (d430-

d449) 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivnings-

text 

2021-01-01 

  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. 

Ny kod 2018-03-31 

  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 

Ny kod 2018-03-31 

  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 

Ny kod 2018-03-31 

  d1313 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 

Ny kod 2018-03-31 

  d1314 Att lära genom handlingar 

genom att låtsas eller ersätta 

(låtsaslek) 
Att genomföra handlingar där 

man fantiserar, låter ett föremål, 

kroppsdel eller kroppsrörelse 

Ny kod 2021-01-01 
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föreställa en situation eller 

händelse, såsom att låtsas att ett 

träblock är en bil eller låtsas att 

något är för varmt att äta 

  d1315 Att lära sig genom att spela 

roller (rollspel) 
Att genomföra handlingar där 

man låtsas vara någon eller något 

annat, inklusive att gå in och ut 

en roll och scenarioutveckling 

Ny kod 2021-01-01 

  d1318 Att lära sig genom att 

använda föremål, andra 

specificerade 

Ny kod 2018-03-31 

d1318 Att lära sig genom att 

använda föremål, andra 

specificerade 

d1318 Att lära sig genom att utföra 

aktiviteter med föremål och 

personer, andra 

specificerade 

Ändring av 

kodtext 
2021-01-01 

  d1319 Att lära sig genom att 

använda föremål, 

ospecificerade 

Ny kod 2018-03-31 

d1319 Att lära sig genom att 

använda föremål, 

ospecificerade 

d1319 Att lära sig genom att utföra 

aktiviteter med föremål och 

personer, ospecificerade 

Ändring av 

kodtext 
2021-01-01 

  d132 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 (d310-

d399)  

Ny kod 2016-01-01 

d132 Att tillägna sig språk 

Att utveckla förmågan att 

benämna personer, föremål, 

händelser och känslor med ord, 

symboler, fraser och meningar 

Utesluter: 

att lära sig ytterligare ett språk 

(d133); kommunikation (d310-

d399) 

d132 Att tillägna sig ett språk 

Att utveckla förmågan att 

benämna personer, föremål, 

händelser och känslor med ord, 

symboler, fraser och meningar 

Utesluter: 

psykiska språkfunktioner (b167); 

att lära sig ytterligare ett språk 

(d133); kommunikation (d310-

d399) 

Ändring av 
kodtext 

Ändring av 

utesluter 

2022-01-01 

  d1320 Att lära sig enstaka ord eller 

meningsfulla symboler 
Att lära sig ord eller 

meningsfulla symboler såsom 

grafiska eller manuella tecken 

eller symboler 

Ny kod 2016-01-01 

d1320 Att lära sig enstaka ord 

eller meningsfulla 

symboler 

d1320 Att lära sig enstaka ord eller 

meningsfulla symboler 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2017-01-01 

https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICF/
https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICF/
https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICF/
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Att lära sig ord eller 

meningsfulla symboler såsom 

grafiska eller manuella tecken 

eller symboler 

Att lära sig ord eller 

meningsfulla symboler såsom 

grafiska eller handskrivna tecken 

eller symboler 

  d1321 Att kombinera ord till 

fraser 
Att lära sig att kombinera ord till 

fraser 

Ny kod 2016-01-01 

  d1322 Att lära sig syntax 
Att lära sig att producera 

grammatiskt riktiga meningar 

eller sekvenser av meningar 

Ny kod 2016-01-01 

d1322 Att lära sig syntax 
Att lära sig att producera 

grammatiskt riktiga meningar 

eller sekvenser av meningar 

d1322 Att lära sig syntax 
Att lära sig att formulera korrekt 

uppbyggda meningar eller 

sekvenser av meningar 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2017-01-01 

  d1328 Att tillägna sig språk, annat 

specificerat 

Ny kod 2016-01-01 

d1328 Att tillägna sig språk, annat 

specificerat 
d1328 Att tillägna sig ett språk, annat 

specificerat 

Ändring av 

kodtext 

2022-01-01 

  d1329 Att tillägna sig språk, 

ospecificerat 

Ny kod 2016-01-01 

d1329 Att tillägna sig språk, 

ospecificerat 
d1329 Att tillägna sig ett språk, 

ospecificerat 

Ändring av 

kodtext 

2022-01-01 

  d133 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) 

Ny kod 2016-01-01 

d133 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) 

d133 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: 

psykiska språkfunktioner (b167); 

att tillägna sig ett språk d132; 

kommunikation (d310-d399) 

Ändring av 
utesluter 

2022-01-01 

  d134 Att ta reda på information 

Att ta reda på fakta om personer, 

föremål och händelser såsom att 

fråga varför, vad, var och hur, att 

fråga efter namn 

Ny kod, 

ersätter d138 

2021-01-01 
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Utesluter: 

att tillägna sig begrepp (d137); 

att förvärva färdigheter (d155) 

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  

d135 Att repetera 

Att upprepa en följd av händelser 

eller symboler som 

grundläggande komponent i 

lärandeprocessen såsom att räkna 

med tiotal eller att recitera ett rim 

med gester eller ackord på ett 

musikinstrument 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2018-03-31 

d135 Att repetera 
Att upprepa en följd av 

händelser eller symboler som 

grundläggande komponent i 

lärandeprocessen såsom att 

räkna med tiotal eller att 

recitera ett rim med gester eller 

ackord på ett musikinstrument 

d135 Att repetera 
Att upprepa en följd av händelser 

eller symboler som 

grundläggande komponent i 

lärandeprocessen såsom att räkna 

med tiotal eller att recitera ett rim 

med gester eller ackord på ett 

musikinstrument 

Innefattar: 

fördröjd imitation av en handling 

eller beteende 

Tillägg av 

innefattar 

2021-01-01 

  d137 Att tillägna sig begrepp 
Att utveckla förmåga att förstå 

och använda grundläggande och 

komplexa begrepp för det som 

kännetecknar saker, personer 

eller händelser 

Ny kod 2016-01-01 

  d1370 Att tillägna sig 

grundläggande begrepp 
Att lära sig använda sådana 

begrepp som storlek, form, 

kvantitet, längd, likhet, motsats 

Ny kod 2016-01-01 

  d1371 Att tillägna sig komplexa 

begrepp 
Att lära sig använda sådana 

begrepp som klassificering, 

gruppering, ordningsföljd, 

omvänd ordningsföljd 

(reversibilitet) 

Ny kod 2016-01-01 

  d1378 Att tillägna sig begrepp, 

andra specificerade 

Ny kod 2016-01-01 

  d1379 Att tillägna sig begrepp, 

ospecificerade 

Ny kod 2016-01-01 

  d138 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) 

Ny kod 2016-01-01 
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d138 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) 

d138 Att ta reda på information 
Att ta reda på fakta om personer, 

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) 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2017-01-01 

d138 Att ta reda på information 
Att ta reda på fakta om 

personer, 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) 

  Borttagen kod, 

ersätts av d134 

2021-01-01 

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 

d140 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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

  d1400 Att lära sig känna igen 

symboler, inklusive siffror, 

ikoner, tecken, bokstäver 

och ord 
Att lära sig grundläggande 

färdigheter för att tyda symboler, 

tecken, bokstäver och ord 

Ny kod 2017-01-01 

d1400 Att lära sig känna igen 

symboler, inklusive siffror, 

ikoner, tecken, bokstäver 

och ord 
Att lära sig grundläggande 

färdigheter för att tyda 

symboler, tecken, bokstäver 

och ord 

d1400 Att lära sig känna igen 

symboler 
Att lära sig grundläggande 

färdigheter för att tyda symboler 

såsom figurer, ikoner, tecken, 

bokstäver och ord 

Ändring av 

kodtext 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2018-03-31 

  d1401 Att lära sig uttala skrivna 

ord 
Att lära sig grundläggande 

färdigheter för att korrekt uttala 

tecken, bokstäver och ord 

Ny kod 2017-01-01 

  d1402 Att lära sig förstå skrivna 

ord och fraser 
Att lära sig grundläggande 

färdigheter för att förstå 

innebörden i skrivna ord och 

texter 

Ny kod 2017-01-01 

  d1408 Att lära sig läsa, annat 

specificerat 

Ny kod 2017-01-01 
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  d1409 Att lära sig läsa, 

ospecificerat 

Ny kod 2017-01-01 

d145 Att lära sig skriva 
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 

använda korrekt grammatik 

d145 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 

och att använda korrekt 

grammatik 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

  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) 

Ny kod 2017-01-01 

  d1451 Att lära sig skriva symboler, 

tecken och bokstäver 
Att lära sig grundläggande 

färdigheter för att överföra ett 

ljud (morfem) till en symbol eller 

tecken (grafem) 

Ny kod 2017-01-01 

  d1452 Att lära sig skriva ord och 

fraser 
Att lära sig grundläggande 

färdigheter för att överföra talade 

ord eller idéer till skrivna ord 

eller fraser 

Ny kod 2017-01-01 

  d1458 Att lära sig skriva, annat 

specificerat 

Ny kod 2017-01-01 

  d1459 Att lära sig skriva, 

ospecificerat 

Ny kod 2017-01-01 

  d1500 Att förvärva grundläggande 

färdigheter i matematik 
Att lära sig grundläggande 

matematik såsom räkning, 

nummerföljd och gruppering 

Ny kod 2016-01-01 

d1500 Att förvärva 

grundläggande färdigheter 

i matematik 
Att lära sig grundläggande 

matematik såsom räkning, 

nummerföljd och gruppering 

d1500 Att lära sig grundläggande 

matematik  
Att lära sig grundläggande 

matematik såsom räkning, 

nummerföljd och gruppering 

Ändring av 

kodtext  

2017-01-01 

  d1501 Att förvärva färdigheter i 

att känna igen siffror, 

aritmetiska tecken och 

symboler 

Ny kod 2016-01-01 
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Att lära sig känna igen och 

använda siffror 

d1501 Att förvärva färdigheter i 

att känna igen siffror, 

aritmetiska tecken och 

symboler 
Att lära sig känna igen och 

använda siffror 

d1501 Att lära sig känna igen 

siffror, aritmetiska tecken 

och symboler 
Att lära sig känna igen och 

använda siffror 

Ändring av 

kodtext  

2017-01-01 

  d1502 Att förvärva färdigheter i 

att utföra grundläggande 

beräkningar 
Att lära sig att känna igen 

symboler för användning i 

addition, subtraktion, 

multiplikation och division 

Ny kod 2016-01-01 

d1502 Att förvärva färdigheter i 

att utföra grundläggande 

beräkningar 
Att lära sig att känna igen 

symboler för användning i 

addition, subtraktion, 

multiplikation och division 

d1502 Att lära sig utföra 

grundläggande beräkningar 
Att lära sig att känna igen 

symboler för addition, 

subtraktion, multiplikation och 

division samt att lära sig använda 

dessa räknesätt 

Ändring av 

kodtext 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2017-01-01 

  d1508 Att lära sig räkna och 

beräkna, annat specificerat 

Ny kod 2016-01-01 

  d1509 Att lära sig räkna och 

beräkna, ospecificerat 

Ny kod 2016-01-01 

d155 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 

d155 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 leksaker eller spela 

spel 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d1550 Att förvärva 

grundläggande färdigheter 
Att lära elementära 

målinriktade handlingar såsom 

att lära sig att hantera 

matbestick, en penna eller ett 

verktyg 

d1550 Att förvärva grundläggande 

färdigheter 
Att lära grundläggande 

målinriktade handlingar såsom 

att lära sig att hantera enkla 

redskap, som pennor eller 

matbestick 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d1551 Att förvärva sammansatta 

färdigheter 
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 

d1551 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. 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 
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fotboll eller schack) eller att 

använda ett snickarverktyg 

d159 Annat specificerat eller 

ospecificerat 

grundläggande lärande 

d159 Att lära grundläggande 

lärande, annat specificerat 

eller ospecificerat  

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d159 Att lära grundläggande 

lärande, annat specificerat 

eller ospecificerat 

d159 Att skaffa kunskaper och 

färdigheter i grundläggande 

inlärning, andra specificerade 

och ospecificerade 

Ändring av 

kodtext 

2022-01-01 

  d1600 Att fokusera 

uppmärksamhet på en 

person 
Att avsiktligt fokusera på 

kännetecken hos andra 

människor såsom deras ansikte, 

beröring eller röst 

Ny kod 2017-01-01 

  d1601 Att fokusera 

uppmärksamhet på 

omgivningen 
Att avsiktligt fokusera på 

företeelser i omgivningen såsom 

förändringar i kvalitet, kvantitet 

eller intensitet av fysiska eller 

sociala stimuli 

Ny kod 2017-01-01 

  d1608 Att fokusera 

uppmärksamhet, annat 

specificerat 

Ny kod 2017-01-01 

  d1609 Att fokusera 

uppmärksamhet, 

ospecificerat 

Ny kod 2017-01-01 

  d1630 Att föreställa sig 
Att bilda ett mentalt begrepp 

eller en bild som involverar 

personer, platser, saker eller 

händelser 

Ny kod 2021-01-01 

  d1631 Att spekulera 
Att hantera idéer, begrepp eller 

föreställningar genom att gissa 

eller förutsätta någonting utifrån 

bristfälligt faktaunderlag eller 

information 

Ny kod 2021-01-01 

  d1632 Att använda hypoteser 

Att hantera idéer, begrepp eller 

föreställningar, inklusive 

användning av abstrakt tänkande, 

för att ställa upp antaganden eller 

för att testa obevisade fakta 

Ny kod 2021-01-01 

  d1638 Att tänka, annat specificerat Ny kod 2021-01-01 

  d1639 Att tänka, ospecificerat Ny kod 2021-01-01 
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  d1700 Att använda allmänna 

färdigheter och strategier i 

skrivprocessen 
Att använda ord med korrekt 

innebörd och tillämpa vedertagen 

meningsbyggnad 

Ny kod 2016-01-01 

  d1701 Att använda vedertaget 

grammatiskt språkbruk i 

skriven text 
Att använda standardiserad 

stavning, punktering och rätt 

ordformer etc. 

Ny kod 2016-01-01 

  d1702 Att använda allmänna 

färdigheter och strategier 

för att skriva text 
Att använda ord och meningar 

för att förmedla komplexa 

innebörder och abstrakta idéer 

Ny kod 2016-01-01 

  d1708 Att skriva, annat 

specificerat 

Ny kod 2016-01-01 

  d1709 Att skriva, ospecificerat Ny kod 2016-01-01 

  d1720 Att använda färdigheter och 

strategier i enkla 

beräkningsprocesser 
Att genomföra enkla numeriska 

operationer såsom att räkna, 

gruppera, ordna och aritmetiska 

beräkningar 

Ny kod 2016-01-01 

d1720 Att använda färdigheter 

och strategier i enkla 

beräkningsprocesser 
Att genomföra enkla numeriska 

operationer såsom att räkna, 

gruppera, ordna och aritmetiska 

beräkningar 

d1720 Att använda färdigheter och 

strategier för att utföra 

enkla sifferberäkningar 
Att utföra enkla sifferberäkningar 

såsom att räkna, gruppera, ordna 

siffror i följd och göra 

aritmetiska beräkningar 

Ändring av 

kodtext 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2017-01-01 

  d1721 Att använda färdigheter 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 

Ny kod 2016-01-01 

d1721 Att använda färdigheter 

och strategier för att 

utföra komplexa 

numeriska operationer och 

beräkningar 
Att tillämpa matematiska 

procedurer och metoder såsom 

d1721 Att använda färdigheter och 

strategier för att utföra 

komplexa sifferberäkningar 
Att tillämpa matematiska 

procedurer och metoder såsom 

algebra, kalkyler och geometri 

för att lösa problem 

Ändring av 

kodtext 

2017-01-01 
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algebra, kalkyler och geometri 

för att lösa problem 

  d1728 Att räkna och beräkna, 

annat specificerat 

Ny kod 2016-01-01 

  d1729 Att räkna och beräkna, 

ospecificerat 

Ny kod 2016-01-01 

d1758 Andra specificerade 

problemlösningar 

d1758 Att lösa problem, annat 

specificerat 

Ändring av 

kodtext 

2022-01-01 

d1759 Ospecificerade 

problemlösningar 
d1759 Att lösa problem, 

ospecificerat 

Ändring av 

kodtext 

2022-01-01 

d2 Allmänna uppgifter och 

krav 
... 

d2 Att hantera allmänna 

uppgifter och krav 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d2100 Att företa en enkel uppgift 
Att förbereda, påbörja och 

ordna den tid och det rum som 

krävs för en enkel uppgift, att 

utföra en enkel uppgift med en 

enstaka huvudsaklig 

komponent såsom att läsa en 

bok, skriva ett brev eller bädda 

sin säng 

d2100 Att företa en enkel uppgift 
Att förbereda, påbörja och ordna 

tid och rum som krävs för en 

enkel uppgift, att utföra en enkel 

uppgift med en enstaka 

huvudsaklig komponent såsom 

att packa föremål i en behållare 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2021-01-01 

d2101 Att företa en komplicerad 

uppgift 
Att förbereda, påbörja och 

ordna tid och rum för en 

enstaka sammansatt uppgift, att 

genomföra en sammansatt 

uppgift med mer än en 

komponent, som kan 

genomföras i följd eller 

samtidigt såsom möblera sitt 

hem eller att fullfölja en läxa i 

skolan 

d2101 Att företa en komplicerad 

uppgift 
Att förbereda, påbörja och ordna 

tid och rum för en sammansatt 

uppgift, att genomföra en 

sammansatt uppgift med mer än 

en komponent, som kan 

genomföras i följd eller samtidigt 

såsom att göra i ordning en plats 

för att leka och spela, möblera 

sitt hem eller att göra en läxa 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2021-01-01 

d2301 Att klara daglig rutin 
Att genomföra enkla eller 

sammansatta och samordnade 

handlingar för att planera och 

klara dagliga rutiner eller 

plikter 

d2301 Att hantera daglig rutin 
Att genomföra enkla eller 

sammansatta och samordnade 

handlingar för att planera och 

hantera dagliga rutiner eller 

plikter 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivnings-

text 

2021-01-01 

d2302 Slutföra den dagliga 

rutinen 
Att genomföra enkla, 

sammansatta och samordnade 

handlingar som en person 

behöver göra för att slutföra 

dagliga rutiner eller plikter 

d2302 Slutföra den dagliga rutinen 
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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d2302 Slutföra den dagliga 

rutinen 
d2302 Att slutföra den dagliga 

rutinen 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 
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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 

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 

  d2304 Att anpassa sig till 

förändringar i daglig rutin 
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 

Ny kod 2017-01-01 

d2304 Att anpassa sig till 

förändringar i daglig rutin 
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 

d2304 Att anpassa sig till 

förändringar i daglig rutin 
Att avbryta och ändra uppgifter 

och handlingar för att svara på 

nya situations- och/eller tidskrav, 

göra en övergång från ett vanligt 

aktivitetsmönster till en ny 

uppsättning av aktiviteter för att 

fullgöra dagliga uppgifter 

Ändring av 

beskrivningste

xt 

2021-01-01 

  d2305 Att hantera sin egna tid 
Att hantera tiden som krävs för 

att slutföra vanliga eller specifika 

aktiviteter, såsom att förbereda 

sig för att lämna hemmet, ta 

läkemedel och ha tillgång till 

tekniska hjälpmedel och stöd 

Ny kod 2021-01-01 

d240 Att hantera stress och 

andra psykologiska krav 
Att genomföra enkla eller 

sammansatta och samordnade 

handlingar för att klara och 

kontrollera de psykologiska 

krav som ställs för att 

genomföra uppgifter som 

kräver betydande 

ansvarstagande och innefattar 

stress, oro eller kris såsom när 

man kör ett fordon i stark trafik 

eller tar hand om många barn  

Innefattar: 

att hantera ansvarstagande; att 

hantera stress och kris 

d240 Att hantera stress och andra 

psykologiska krav 
Att genomföra enkla eller 

sammansatta och samordnade 

handlingar för att klara och 

kontrollera de psykologiska krav 

som ställs för att genomföra 

uppgifter som kräver betydande 

ansvarstagande och innefattar 

stress, oro eller kris såsom ta 

examen, köra ett fordon i stark 

trafik, slutföra en uppgift inom 

en tidsgräns eller ta ansvar för en 

grupp eller individer 

Innefattar: 

att hantera ansvarstagande; att 

hantera stress och kris 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2021-01-01 

d2401 Att hantera stress 
Att genomföra enkla eller 

sammansatta och samordnade 

handlingar för att 

d2401 Att hantera stress 
Att genomföra enkla eller 

sammansatta och samordnade 

handlingar för att framgångsrikt 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2021-01-01 
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framgångsrikt bemästra press 

och stress i samband med 

genomförande av en uppgift 

bemästra press och stress i 

samband med genomförande av 

en uppgift såsom att vänta på sin 

tur, ta djupa andetag för att förbli 

lugn, systematiskt leta efter 

förlorade föremål och hålla koll 

på tiden 

d298 Allmänna uppgifter och 

krav, andra specificerade 
d298 Att hantera allmänna 

uppgifter och krav, andra 

specificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

  d298A Att hantera sitt beteende 
Att genomföra enkla eller 

sammansatta och samordnade 

handlingar genom att hantera 

beteenden och känslouttryck på 

ett lämpligt sätt i förhållande till 

nya situationer, krav och 

förväntningar, såsom att vara tyst 

på ett bibliotek 

Ny kod 2017-01-01 

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 

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 

Utesluter:  

att reglera beteenden i 

interaktioner (d7202) 

Tillägg av 

utesluter 

2021-01-01 

d299 Allmänna uppgifter och 

krav, ospecificerade 
d299 Att hantera allmänna 

uppgifter och krav, 

ospecificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d310 Att kommunicera genom 

att ta emot talade 

meddelanden 
Att begripa ordagranna och 

dolda innebörder i talade 

meddelanden såsom att förstå 

att ett uttalande påstår ett 

faktum eller är ett idiomatiskt 

uttryck 

d310 Att kommunicera genom att 

ta emot talade meddelanden 
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 meddelanden 

eller komplexa talade 

meddelanden 

Tillägg av 

Innefattar 

2017-01-01 

d310 Att kommunicera genom 

att ta emot talade 

meddelanden 
Att begripa ordagranna och 

dolda innebörder i talade 

meddelanden såsom att förstå 

att ett uttalande påstår ett 

d310 Att kommunicera genom att 

ta emot talade meddelanden 
Att förstå ordagranna och dolda 

innebörder i talade meddelanden 

såsom att förstå att ett uttalande 

påstår ett faktum eller är ett 

idiomatiskt uttryck 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2021-01-01 
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faktum eller är ett idiomatiskt 

uttryck 

Innefattar: 

Att kommunicera genom att ta 

emot enkla talade meddelanden 

eller komplexa talade 

meddelanden 

Innefattar: 

att kommunicera genom att ta 

emot enkla talade meddelanden 

eller komplexa talade 

meddelanden 

  d3100 Att kommunicera genom att 

ta emot enkla talade 

meddelanden 
Att förstå den ordagranna 

innebörden i enkla talade 

meddelanden 

Ny kod 

(innehållet 

kodades 

tidigare 

d3101) 

2021-01-01 

  d3101 Att kommunicera genom att 

ta emot enkla talade 

meddelanden 
Att begripa den ordagranna 

innebörden i enkla talade 

meddelanden 

Ny kod 2017-01-01 

d3101 Att kommunicera genom 

att ta emot enkla talade 

meddelanden 
Att begripa den ordagranna 

innebörden i enkla talade 

meddelanden 

d3101 Att kommunicera genom att 

ta emot komplexa talade 

meddelanden 
Att förstå den ordagranna och 

dolda innebörden i komplexa 

talade meddelanden 

Kodtext och 

beskrivnings-

text ändrad. 

Tidigare texten 

flyttas till 

koden d3100. 

2021-01-01 

  d3102 Att kommunicera genom att 

ta emot komplexa talade 

meddelanden 
Att begripa den ordagranna och 

dolda innebörden i komplexa 

talade meddelanden 

Ny kod 2017-01-01 

d3102 Att kommunicera genom 

att ta emot komplexa 

talade meddelanden 
Att begripa den ordagranna och 

dolda innebörden i komplexa 

talade meddelanden 

d3102 Att kommunicera genom att 

ta emot mänsklig röst 
Att förstå den mänskliga rösten 

på ett mycket grundläggande sätt 

 

Kodtext och 

beskrivnings-

text ändrad. 

Tidigare texten 

flyttas till 

koden d3101. 

2021-01-01 

  d3108 Att kommunicera genom att 

ta emot talade 

meddelanden, andra 

specificerade 

Ny kod 2017-01-01 

  d3109 Att kommunicera genom att 

ta emot talade 

meddelanden, 

ospecificerade 

Ny kod 2017-01-01 

d315 Att kommunicera genom 

att ta emot icke-verbala 

meddelanden 
Att begripa ordagranna eller 

dolda innebörder i 

meddelanden som överbringas 

genom gester, symboler och 

teckningar såsom att förstå att 

d315 Att kommunicera genom att 

ta emot icke-verbala 

meddelanden 
Att förstå ordagranna eller dolda 

innebörder i meddelanden som 

överbringas genom gester, 

symboler och teckningar såsom 

att förstå att ett barn är trött när 

Ändring av 

beskrivningste

xt 

2021-01-01 
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ett barn är trött när det gnuggar 

sig i ögonen eller att 

varningsljud betyder att det 

brinner 

Innefattar: att kommunicera 

genom att ta emot 

kroppsgester, allmänna tecken 

och symboler, teckningar och 

fotografier 

det gnuggar sig i ögonen eller att 

varningsljud betyder att det 

brinner 

Innefattar: 

att kommunicera genom att ta 

emot kroppsgester, allmänna 

tecken och symboler, teckningar 

och fotografier 

d3150 Att kommunicera genom 

att ta emot kroppsliga 

gester 
Att begripa innebörden som 

förmedlas genom 

ansiktsuttryck, handrörelser 

eller tecken, kroppsställning 

och andra former av 

kroppsspråk 

d3150 Att kommunicera genom att 

ta emot kroppsliga gester 
Att förstå innebörden som 

förmedlas genom ansiktsuttryck, 

handrörelser eller tecken, 

kroppsställning och andra former 

av kroppsspråk 

Ändring av 

beskrivningste

xt 

2021-01-01 

d3151 Att kommunicera genom 

att ta emot allmänna 

tecken och symboler 
Att begripa innebörden av 

offentliga tecken och symboler 

såsom trafikmärken, 

varningssymboler, musikaliska 

eller vetenskapliga 

teckensystem och ikoner 

d3151 Att kommunicera genom att 

ta emot allmänna tecken och 

symboler 
Att förstå innebörden av 

offentliga tecken och symboler 

såsom trafikmärken, 

varningssymboler, musikaliska 

eller vetenskapliga teckensystem 

och ikoner 

Ändring av 

beskrivningste

xt 

2021-01-01 

d3152 Att kommunicera genom 

att ta emot teckningar och 

fotografier 
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 

d3152 Att kommunicera genom att 

ta emot teckningar och 

fotografier 
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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d3152 Att kommunicera genom 

att ta emot teckningar och 

fotografier 
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 

d3152 Att kommunicera genom att 

ta emot teckningar och 

fotografier 
Att förstå 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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2021-01-01 
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  d3300 Att åstadkomma 

meningsfulla ljud 

Att använda enskilda ord för att 

benämna objekt, personer eller 

handlingar såsom boll, mamma, 

hej då 

Ny kod 2018-03-31 

  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…) 

Ny kod 2018-03-31 

  d3302 Att åstadkomma komplexa 

talade meddelanden 

Att använda ord för att 

åstadkomma komplexa talade 

meddelanden (fullständiga 

meningar) såsom att ge en 

förklaring eller fråga efter en 

vägbeskrivning 

Ny kod 2018-03-31 

  d3308 Att tala, andra specificerade Ny kod 2018-03-31 

  d3309 Att tala, ospecificerade Ny kod 2018-03-31 

  d331 Preverbal vokalisation 

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) 

Ny kod 2018-03-31 

  d332 Att sjunga 

Att använda toner i en följd som 

resulterar i en melodi för att 

förmedla budskap 

Innefattar: 

humma, skandera 

Ny kod 2016-01-01 

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 uttrycka sig genom 

kroppsspråk 

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) 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2018-03-31 
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eller att peka för att få 

uppmärksamhet eller en sak 

d349 Att kommunicera genom 

att uttrycka sig genom 

andra specificerade och 

ospecificerade 

meddelanden 
Att kommunicera - att vara 

sändare 

d349 Att kommunicera – att vara 

sändare, andra specificerade 

och ospecificerade  

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d350-
d369 

Konversation och 

användning av 

kommunikationsutrustnin

gar och 

kommunikationstekniker 

d350-
d369 

Att konversera och använda 

kommunikationsutrustninga

r och 

kommunikationstekniker 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d350 Konversation 
... 

d350 Att konversera 

... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d3500 Att starta en konversation 
Att börja ett samtal eller 

tankeutbyte såsom att 

presentera sig, hälsa på 

sedvanligt sätt och introducera 

ett samtalsämne eller ställa 

frågor 

d3500 Att starta en konversation 
Att påbörja samspel såsom att 

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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

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 

d3501 Att hålla igång en 

konversation 
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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d3502 Att avsluta konversation 
... 

d3502 Att avsluta en konversation 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d3508 Annan specificerad 

konversation 
d3508 Att konversera, annan 

specificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d3509 Ospecificerad 

konversation 
d3509 Att konversera, 

ospecificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d355 Diskussion 
... 

d355 Att diskutera 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d3550 Diskussion med en person 
... 

d3550 Att diskutera med en person 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d3551 Diskussion med flera 

personer 
... 

d3551 Att diskutera med flera 

personer 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d3558 Annan specificerad 

diskussion 
d3558 Att diskutera, annan 

specificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 
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d3559 Ospecificerad diskussion d3559 Att diskutera, ospecificerad Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d3600 Att använda 

telekommunikationsutrust

ning 
Att använda telefoner eller 

annan utrustning, såsom fax 

eller telexmaskiner, text- och 

bildtelefoner som 

kommunikationsmedel 

d3600 Att använda 

telekommunikationsutrustni

ng 
Att använda telefoner, datorer 

och annan elektronisk utrustning 

för telekommunikation 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d369 Konversation och 

användning av 

kommunikationsutrustnin

gar och 

kommunikationstekniker, 

andra specificerade och 

ospecificerade 

d369 Att konversera och använda 

kommunikationsutrustninga

r och 

kommunikationstekniker, 

andra specificerade och 

ospecificerade  

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

  d4107 Att rulla över 
Att flytta kroppen från en 

position till en annan i liggande 

ställning såsom att vända från 

sida till sida eller från mage till 

rygg 

Ny kod 2016-01-01 

  d4155 Att bibehålla huvudets 

ställning 
Att kontrollera huvudets position 

och bära upp huvudets tyngd 

under en bestämd tidsperiod 

Ny kod 2016-01-01 

d430 Att lyfta och bära föremål 
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 

d430 Att lyfta och bära föremål 
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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d4302 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 barn 

d4302 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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d4303 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 

d4303 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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d440 Handens finmotoriska 

användning 
... 

d440 Att använda handens 

finmotorik 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 
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d4402 Att hantera eller 

manipulera 
Att använda fingrar och händer 

för att utöva kontroll eller visa 

något såsom att hantera mynt 

eller andra små föremål 

d4402 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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d4403 Att släppa 
Att använda fingrar och händer 

för att släppa något så att det 

faller eller ändrar ställning 

såsom att släppa ett 

klädesplagg 

d4403 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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d4408 Handens finmotoriska 

användning, annan 

specificerad 

d4408 Att använda handens 

finmotorik, annan 

specificerad 

Ändring av  

kodtext 

2021-01-01 

d4409 Handens finmotoriska 

användning, ospecificerad 
d4409 Att använda handens 

finmotorik, ospecificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d445 Användning av hand och 

arm 
Att genomföra koordinerade 

handlingar som krävs för att 

flytta föremål eller hantera dem 

genom att använda händer och 

armar såsom att vrida på 

dörrhandtag eller kasta eller 

fånga ett föremål 

Innefattar: 

att dra eller knuffa föremål, att 

räcka fram, vända eller vrida 

händer eller armar, att kasta, att 

fånga 

Utesluter: 

handens finmotoriska 

användning (d440) 

d445 Att använda hand och arm 
Att genomföra koordinerade 

handlingar som krävs för att 

flytta föremål eller hantera dem 

genom att använda händer och 

armar såsom att vrida på 

dörrhandtag eller kasta eller 

fånga ett föremål 

Innefattar: 

att dra eller knuffa föremål, att 

räcka fram, vända eller vrida 

händer eller armar, att kasta, att 

fånga 

Utesluter: 

att använda handens finmotorik 

(d440) 

Ändring av 

kodtext, 

utesluter 

2021-01-01 

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 

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 såsom att dra i ett snöre 

eller dra igen och stänga en dörr 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d4451 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 knuffa bort ett djur 

d4451 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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 
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d4453 Att vända eller vrida 

händer eller armar 
Att använda fingrar, händer 

och armar för att rotera, vända 

eller böja ett föremål som krävs 

för att använda verktyg och 

redskap 

d4453 Att vända eller vrida händer 

eller 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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d4458 Användning av hand och 

arm, annat specificerat 
d4458 Att använda hand och arm, 

annat specificerat 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d4459 Användning av hand och 

arm, ospecificerat 
d4459 Att använda hand och arm, 

ospecificerat 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

  d446 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) 

Ny kod 2016-01-01 

d446 Fotens finmotoriska 

användning 
d446 Att använda fotens 

finmotorik  

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

  d451 Att gå uppför och nedför i 

trappor 

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) 

Ny kod 2018-03-31 

d455 Att röra sig omkring på 

olika sätt 
Att förflytta hela kroppen från 

en plats till en annan på andra 

sätt än att gå såsom att klättra 

över en sten eller springa 

utmed en gata, att skutta, kuta, 

hoppa, slå kullerbytta och 

springa runt hinder 

Innefattar: 

att krypa, klättra, springa, 

jogga, hoppa och simma 

Utesluter: 

att förflytta sig själv (d420); att 

gå (d450) 

d455 Att röra sig omkring på 

olika sätt 
Att förflytta hela kroppen från en 

plats till en annan på andra sätt 

än att gå såsom att klättra över en 

sten eller springa utmed en gata, 

att skutta, kuta, hoppa, slå 

kullerbytta och springa runt 

hinder 

Innefattar: 

att krypa, klättra, springa, jogga, 

hoppa, röra sig medan man 

ligger, röra sig medan man sitter 

och simmar 

Utesluter: 

att förflytta sig själv (d420); att 

gå (d450) 

Ändring av 

innefattar 

2021-01-01 

d4551 Att klättra eller gå i 

trappa 
d4551 Att klättra  

Att förflytta hela kroppen uppåt 

eller neråt på olika underlag eller 

Ändring av 

kodtext 

Tillägg av 

Utesluter 

2018-03-31 
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Att förflytta hela kroppen uppåt 

eller neråt på olika underlag 

eller föremål såsom trappsteg, 

klippblock, stegar eller trappor, 

staket eller andra föremål 

föremål såsom trappsteg, 

klippblock, stegar eller trappor, 

staket eller andra föremål 

Utesluter:  

att gå uppför och nedför i trappor 

(d451) 

  d4555 Att rulla eller rotera hela 

kroppen i liggande ställning  
Att rulla eller rotera hela kroppen 

från en plats till en annan i 

liggande läge utan att resa sig. 

Utesluter: 

att rulla över (d4107); att 

förflytta sig själv i liggande 

ställning (d4201); att krypa 

(d4550) 

Ny kod 2021-01-01 

  d4556 Att rulla eller rotera hela 

kroppen i sittande ställning 
Att rulla eller rotera hela kroppen 

från en plats till en annan i 

sittande läge utan att resa sig. 

Utesluter:  

att förflytta sig själv i sittande 

ställning (d4200); att förflytta sig 

med utrustning (d465)  

Ny kod 2021-01-01 

d4601 Att röra sig inom andra 

byggnader än hemmet 
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 

områden 

d4601 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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

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 

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 manuell 

rullstol eller med rollator 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2018-03-31 

d470 Att använda 

transportmedel 
Att använda transportmedel för 

att som passagerare förflytta 

sig såsom att bli körd i en bil 

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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

Ändring av 

Innefattar 

2016-01-01 
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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 

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 

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 

d470 Att använda transportmedel 
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 

 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2018-03-31 

d4700 Att använda mänskligt 

drivna fordon 

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 

d4700 Att använda mänskligt 

drivna fordon 

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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2018-03-31 

d4700 Att använda mänskligt 

drivna fordon  
... 

d4700 Att använda mänskligt 

drivna transportmedel 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d4701 Att använda privat 

motoriserat 

transportmedel 
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 

d4701 Att använda privat 

motoriserat transportmedel 
Att som passagerare bli 

transporterad med hjälp av privat 

motoriserat transportmedel över 

land, sjö eller i luften, såsom 

med bil, taxi eller privatägt 

flygplan eller båt 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

 

2016-01-01 

d4702 Att använda offentligt 

transportmedel 
d4702 Att använda offentligt 

motoriserat transportmedel 

Ändring av 

kodtext 

2016-01-01 

  d4703 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 

Ny kod 2016-01-01 
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d475 Att vara förare 

Att ha kontroll över och köra 

ett fordon eller driva ett djur 

som drar det, att åka i egen regi 

eller till sitt förfogande ha 

något slag av transportmedel 

såsom en bil, cykel, båt eller 

djurdrivet fordon 

Innefattar: 

att föra ett mänskligt drivet 

transportmedel, motoriserade 

fordon, djurdrivna fordon 

Utesluter: 

att förflytta sig med hjälp av 

utrustning (d465); att använda 

transportmedel (d470) 

d475 Att vara förare 
Att ha kontroll över och köra ett 

transportmedel eller driva ett djur 

som drar det, att åka i egen regi 

eller till sitt förfogande ha något 

slag av transportmedel såsom en 

bil, cykel, båt eller djurdrivet 

fordon 

Innefattar: 

att föra ett mänskligt drivet 

transportmedel, motoriserade 

transportmedel, djurdrivna 

fordon 

Utesluter: 

att förflytta sig med hjälp av 

utrustning (d465); att använda 

transportmedel (d470) 

Ändring av 

beskrivningste

xt, innefattar 

2021-01-01 

d4751 Att köra motoriserade 

fordon 
Att köra ett fordon med motor 

såsom bil, motorcykel, 

motorbåt eller flygplan 

d4751 Att köra motoriserat 

transportmedel 
Att köra ett transportmedel med 

motor såsom bil, motorcykel, 

motorbåt eller flygplan 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivnings-

text 

2021-01-01 

d480 Att rida på djur för 

transport 
Att rida på ett djur som dess 

förare, såsom på en häst, oxe, 

kamel eller elefant 

Utesluter: 

att vara förare (d475); 

rekreation och fritid (d920) 

d480 Att rida på djur för 

transport 
Att rida på ett djur som dess 

förare, såsom på en häst, oxe, 

kamel eller elefant 

Utesluter: 

att vara förare (d475); att 

engagera sig i rekreation och 

fritid (d920) 

Ändring av 

utesluter 

2021-01-01 

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, finger- 

och tånaglar 

… 

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, finger- 

och tånaglar och näsa 

… 

Ändring av text 

i Innefattar 

2016-01-01 

d520 Kroppsvård 
... 

d520 Att sköta kroppen  
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d520 Att sköta kroppen 
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, finger- 

och tånaglar och näsa 

Utesluter: 

att tvätta sig (d510); att sköta 

toalettbehov (d530) 

d520 Att sköta kroppen 
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, finger- och 

tånaglar, näsa och öron 

Utesluter: 

att tvätta sig (d510); att sköta 

toalettbehov (d530) 

Ändring av 

innefattar 

2022-01-01 

d5200 Hudvård 
... 

d5200 Att sköta huden 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 
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d5201 Tandvård 
... 

d5201 Att sköta tänderna 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d5202 Hårvård 
... 

d5202 Att sköta hårvård 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

  d5205 Att sköta om näsan 
Att snyta sig, torka näsan och 

sköta näshygien 

Ny kod 2019-09-01 

  d5206 Att sköta öronen 
Att tvätta öron och sköta 

öronhygien 

Ny kod 2022-01-01 

d5208 Kroppsvård, annan 

specificerad 
d5208 Att sköta kroppen, annan 

specificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d5209 Kroppsvård, ospecificerad d5209 Att sköta kroppen, 

ospecificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d530 Att sköta toalettbehov 
… 

Utesluter:  

att tvätta sig själv (d510); 

kroppsvård (d520) 

d530 Att sköta toalettbehov 
… 

Utesluter:  

att tvätta sig själv (d510); 

kroppsvård (d520); att gå (d450); 

att röra sig inom hemmet 

(d4600); att klä sig (d540) 

Ändring av 

Utesluter 

2018-03-31 

d550 Att äta 
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) 

d550 Att äta 
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) 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

Ändring av 

Utesluter 

2018-03-31 

d560 Att dricka 
Att fatta tag i en dryck som 

serveras, föra den till munnen 

och konsumera den på ett 

kulturellt acceptabelt sätt 

såsom att blanda, röra och hälla 

upp dryck för att dricka, öppna 

flaskor och burkar, dricka 

genom sugrör eller rinnande 

vatten från en kran eller källa; 

bröstuppfödning 

Utesluter: 

att äta (d550) 

d560 Att dricka 
Att fatta tag i en dryck som 

serveras, föra den till munnen 

och konsumera den på ett 

kulturellt acceptabelt sätt såsom 

att blanda, röra och hälla upp 

dryck för att dricka, öppna 

flaskor och burkar, dricka genom 

sugrör eller rinnande vatten från 

en kran eller källa; att suga från 

bröstet 

Utesluter: 

att äta (d550) 

Ändring av 

beskrivningste

xt 

2021-01-01 

  d5601 Att suga från bröst 

 

Ny kod 2021-01-01 

  d5602 Att suga från flaska  

 

Ny kod 2021-01-01 
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  d5608 Att dricka, annan 

specificerad  

Ny kod 2021-01-01 

  d5609 Att dricka, ospecificerad  Ny kod 2021-01-01 

d570 Att sköta sin egen hälsa 
Att tillförsäkra sig fysisk 

bekvämlighet, hälsa och 

psykiskt välbefinnande såsom 

att upprätthålla en balanserad 

diet, lämplig nivå av fysisk 

aktivitet, hålla sig varm eller 

kall, undvika hälsorisker, ha 

säkra sexualvanor såsom att 

använda kondom, bli 

vaccinerad och genomgå 

regelbundna hälsokontroller 

Innefattar: 

att försäkra sig om fysisk 

bekvämlighet att ta hand om 

diet och kondition, bibehålla 

sin egen hälsa 

d570 Att sköta sin egen hälsa 
Indikera och hantera aktiviteter 

för att tillförsäkra sig fysiskt och 

psykiskt välbefinnande och för 

att undvika hälsorisker. 

Innefattar: 

att försäkra sig om fysisk 

bekvämlighet, bibehålla sin egen 

hälsa; hantera hälsosam diet, 

fysisk aktivitet, sin egen psykiska 

och sexuella hälsa 

Ändring av 

beskrivningste

xt, innefattar 

2021-01-01 

d5700 Att försäkra sig om sin 

egen fysiska 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 eller kall och att man har 

en lämplig belysning 

d5700 Att försäkra sig om sin egen 

fysiska 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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

 

2016-01-01 

d5700 Att försäkra sig om sin 

egen fysiska bekvämlighet 
Att ta hand om sig själv att 

vara medveten om det man 

behöver för att skydda sig och 

att försäkra sig om att ens 

kropp är i en bekväm ställning, 

man inte känner sig för varm, 

kall eller våt och att man har en 

lämplig belysning 

d5700 Att försäkra sig om sin egen 

fysiska bekvämlighet 
Att ta hand om sig själv genom 

att skydda sig och att försäkra sig 

om att ens kropp är i en bekväm 

ställning, att kroppen inte blir för 

varm, kall eller våt och att man 

har lämpligt ljus och ljud 

Ändring av 

beskrivningste

xt 

2021-01-01 

d5701 Att ta hand om sin diet och 

kondition 
Att ta hand om sig själv genom 

att vara medveten om behoven 

och genom att välja och 

konsumera näringsriktiga 

födoämnen och bibehålla 

fysisk kondition 

  Borttagen kod, 

ersätts av 

d5703, d5704  

2021-01-01 

d5702 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 

d5702 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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

 

2016-01-01 
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Ursprungstext i ICF Ändring i/tillägg till ICF Kommentar Ändrings- 
datum 

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 

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 

d5702 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 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 

d5702 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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2017-01-01 

d5702 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 eller 

icke-professionell); att följa 

medicinska och andra hälsoråd; 

att hantera hälsorisker såsom 

vid skador, smittsamma 

sjukdomar, droger och sexuellt 

överförbara sjukdomar 

d5702 Att upprätthålla sin egen 

hälsa 
Att ta hand om sig själv genom 

att 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); att följa 

medicinska och andra hälsoråd; 

att hantera hälsorisker såsom vid 

skador, smittsamma sjukdomar 

och intag av droger 

Innefattar: 

att hantera sina läkemedel och 

följa hälsoråd, att söka råd eller 

stöd; att undvika risker för 

missbruk av droger eller alkohol 

Ändring av 

beskrivningste

xt.  

Tillägg av 

innefattar 

2021-01-01 

  d57020 Att hantera sina läkemedel 

och följa hälsoråd 
Att ta hand om sig själv genom 

att hantera läkemedel, såsom att 

följa rekommendationer för 

förskrivna och andra läkemedel 

för att upprätthålla eller förbättra 

sin hälsa eller för att förhindra 

ohälsa  

Ny kod 2021-01-01 
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  d57021 Att hantera och söka råd 

eller stöd från vårdgivare 

eller vårdpersonal 
Att ta hand om sig själv genom 

att söka och indikera behovet av 

råd och stöd från vårdgivare eller 

vårdpersonal för att upprätthålla 

eller förbättra sin hälsa eller för 

att förhindra ohälsa 

Ny kod 2021-01-01 

  d57022 Att undvika risker för drog- 

och alkoholmissbruk 
Att ta hand om sig själv genom 

att förhindra ohälsa på grund av 

beroendeframkallande substanser 

orsakade av beteende såsom 

regelbunden konsumtion av 

beroendeframkallande eller 

potentiellt skadliga ämnen  

Ny kod 2021-01-01 

  d57028 Att upprätthålla sin egen 

hälsa, annan specificerad 

Ny kod 2021-01-01 

  d57029 Att upprätthålla sin egen 

hälsa, ospecificerad 

Ny kod 2021-01-01 

  d5703 Att hantera hälsosam kost 
Att ta hand om sig själv genom 

att välja och konsumera 

näringsriktiga födoämnen 

Ny kod, 

ersätter d5701 

2021-01-01 

d5703 Att hantera hälsosam kost d5703 Att välja och inta hälsosam 

kost  
Att ta hand om sig själv genom 

att välja och konsumera 

näringsriktiga födoämnen 

Ändrad kodtext 2023-01-01 

  d5704 Att hantera fysisk aktivitet 
Att ta hand om sig själv genom 

att upprätthålla eller förbättra 

fysisk kondition 

Ny kod, 

ersätter d5701 

2021-01-01 

d5704 Att hantera fysisk aktivitet d5704 Att sköta sin fysiska 

aktivitet  
Att ta hand om sig själv genom 

att upprätthålla eller förbättra 

fysisk kondition 

Ändrad kodtext 2023-01-01 

  d5705 Att hantera sin psykiska 

hälsa 
Att ta hand om sig själv genom 

att göra vad som behövs för att 

upprätthålla eller förbättra 

psykisk hälsa  

Ny kod 2021-01-01 

d5705 Att hantera sin psykiska 

hälsa 
d5705 Att sköta sin psykiska hälsa 

Att ta hand om sig själv genom 

att göra vad som behövs för att 

upprätthålla eller förbättra 

psykisk hälsa 

Ändrad kodtext 

 

2023-01-01 
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  d5706 Att hantera sin sexuella 

hälsa 
Att ta hand om sig själv genom 

att upprätthålla eller förbättra 

sexuella aktiviteter för fysiskt, 

emotionellt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, såsom att ha säkra 

sexualvanor (inklusive att 

använda kondom) och att 

engagera sig i tillfredsställande 

sexuell aktivitet  

Ny kod 2021-01-01 

d5706 Att hantera sin sexuella hälsa d5706 Att sköta sin sexuella hälsa 

Att ta hand om sig själv genom 

att upprätthålla eller förbättra 

sexuella aktiviteter för fysiskt, 

emotionellt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, såsom att ha säkra 

sexualvanor (inklusive att 

använda kondom) och att 

engagera sig i tillfredsställande 

sexuell aktivitet 

Ändrad kodtext 2023-01-01 

 

  d5708A Att sköta sin munhälsa 

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 

 

  d598A Att se till sin egen säkerhet 
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 

Ny kod 2017-01-01 

d610 Att skaffa bostad 
Att köpa, hyra, möblera och 

ordna ett hus, lägenhet eller 

annan bostad 

d610 Att skaffa bostad 
Att köpa, hyra, möblera och 

ordna ett rum, ett hus, en 

lägenhet eller annan bostad 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

 

2016-01-01 

d6102 Att möblera en bostad 
Att utrusta och ställa i ordning 

ett bostadsutrymme med 

möbler, inventarier och andra 

förnödenheter, att dekorera 

rummen 

d6102 Att möblera en bostad 
Att utrusta och ställa i ordning ett 

bostadsutrymme med möbler, 

inventarier och övrig inredning, 

att dekorera rum, ordna en egen 

plats, eget rum 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

 

2016-01-01 

d620 Att skaffa varor och 

tjänster  

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, 

rengöringsmaterial, bränsle, 

d620 Att skaffa varor och tjänster  

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, 

rengöringsmaterial, bränsle, 

hushållsartiklar, husgeråd, 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2018-03-31 
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hushållsartiklar, husgeråd, 

kokkärl, hushållsredskap och 

verktyg; att anskaffa 

nyttoföremål och andra 

hushållstjänster 

kokkärl, hushållsredskap och 

verktyg; att anskaffa 

nyttoföremål och andra 

hushållstjänster, att hämta och 

leverera (pappers)brev eller paket 

d620 Att skaffa varor och 

tjänster 
…. 

Innefattar: 

att handla och samla ihop 

dagliga förnödenheter 

Utesluter: 

… 

d620 Att skaffa varor och tjänster 
…. 

Innefattar: 

att göra inköp och skaffa dagliga 

förnödenheter 

Utesluter: 

… 

Ändring av 

innefattar 

 

2019-09-01 

d6200 Att handla  

… 
d6200 Att göra inköp 

… 

Ändring av 

kodtext 
2019-09-01 

d6201 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 

d6201 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 

Änddring av 

beskrivnings-

text 

2018-03-31 

d630-
d649 

Hushållsgöromål d630-
d649 

Att utföra hushållsgöromål Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

d640 Hushållsarbete 
Att klara ett hushåll 

innefattande att hålla rent i 

hemmet, tvätta kläder, använda 

hushållsapparater lagra mat och 

ta hand om avfall såsom att 

sopa, bona, tvätta bänkar, 

väggar och andra ytor, samla 

och kasta avfall, städa rum, 

garderober och lådor, samla 

ihop, tvätta, torka, vika och 

stryka kläder, putsa skor, 

använda kvastar, borstar och 

dammsugare, använda 

tvättmaskin, torkapparat och 

strykjärn 

Innefattar: 

att tvätta och torka kläder, 

att rengöra kök och 

köksredskap, städa 

bostaden, använda 

hushållsapparater, förvara 

dagliga förnödenheter, och 

d640 Hushållsarbete 
Att klara ett hushåll innefattande 

att hålla rent i hemmet, tvätta 

kläder, använda 

hushållsapparater lagra mat och 

ta hand om avfall såsom att sopa, 

bona, tvätta bänkar, väggar och 

andra ytor, samla och kasta 

avfall, städa rum, garderober och 

lådor, samla ihop, tvätta, torka, 

vika och stryka kläder, putsa 

skor, använda kvastar, borstar 

och dammsugare, använda 

tvättmaskin, torkapparat och 

strykjärn, bädda en säng 

Innefattar: 

att tvätta och torka kläder, att 

rengöra kök och köksredskap, 

städa bostaden, använda 

hushållsapparater, förvara 

dagliga förnödenheter, slänga 

avfall och göra i ordning 

sovplatser 

Utesluter: 

Ändring av 

beskrivningstext 

och ändring av 
innefattar 

2019-09-01 
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slänga avfall  

Utesluter: 

… 

… 

d640 Hushållsarbete 

… 
d640 Att utföra hushållsarbete 

… 

Ändring av 
kodtext 

2021-01-01 

  d6407 Att göra i ordning 

sovplatser 
Att sätta upp en plats att sova på 

såsom att bädda en säng, göra i 

ordning en futon eller en matta 

Ny kod 2019-09-01 

d6408 Hushållsgöromål, annat 

specificerat 
d6408 Att utföra hushållsarbete, 

annat specificerat 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

  d6408A Att tvätta och torka kläder 

och textilier med 

hushållsapparater  
Att tvätta kläder och textilier i 

tvättmaskin och torka på lämpligt 

sätt (t.ex. torktumlare) 

Ny kod 2017-01-01 

d6409 Hushållsgöromål, 

ospecificerat 
d6409 Att utföra hushållsarbete, 

ospecificerat 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d649 Hushållsgöromål, andra 

specificerade och 

ospecificerade 

d649 Att utföra hushållsgöromål, 

andra specificerade och 

ospecificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d650 Att ta hand om hemmets 

föremål 
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 

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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

 

2016-01-01 

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 

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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

Ändring av 

Innefattar 

2018-03-03 
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blommor, sköta och ge mat till 

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 

mat till sällskapsdjur och husdjur 

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 

d650 Att ta hand om hemmets 

föremål 
Utesluter: 

att skaffa bostad (d610); att 

skaffa varor och tjänster 

(d620); hushållsarbete (d640); 

ta hand om andra (d660); 

betald sysselsättning (d850) 

d650 Att ta hand om hemmets 

föremål 
Utesluter: 

att skaffa bostad (d610); att 

skaffa varor och tjänster (d620); 

hushållsarbete (d640); ta hand 

om andra (d660); att engagera sig 

i betald sysselsättning (d850) 

Ändring av 

utesluter 

2021-01-01 

d6503 Att underhålla fordon 
Att reparera och ta hand om 

motoriserade och icke-

motoriserade fordon för 

personligt bruk innefattande 

cyklar, kärror, bilar och båtar 

d6503 Att underhålla 

transportmedel 
Att reparera och ta hand om 

motoriserade och icke-

motoriserade transportmedel för 

personligt bruk innefattande 

cyklar, kärror, bilar och båtar 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivningste

xt 

2021-01-01 

  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) 

Ny kod 2018-03-31 

d6507 Ta hand om gångvägar 

och uppfarter 
… 

d6507 Att ta hand om gångvägar 

och uppfarter 
… 

Ändring av 
kodtext 

2019-09-01 

d660 Att bistå andra 
Innefattar: 

att hjälpa andra med personlig 

vård, med förflyttning, med 

kommunikation och med 

mellanmänskliga relationer; att 

hjälpa andra med 

näringstillförsel, och att sköta 

sin hälsa  

Utesluter: 

… 

d660 Att bistå andra 
Innefattar: 

att hjälpa andra med personlig 

vård, förflyttning, 

kommunikation, 

mellanmänskliga relationer, 

näringstillförsel, att sköta sin 

hälsa och att amma  

Utesluter: 

… 

Ändring av 

innefattar 

2019-09-01 

d660 Att bistå andra 
... 
Utesluter: 

d660 Att bistå andra 
... 
Utesluter: 

Ändring av 

utesluter 

2021-01-01 
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betald sysselsättning (d850) att engagera sig i betald 

sysselsättning (d850) 

d6604 Att bistå andra med 

näringstillförsel 

… 

d6604 Att bistå andra med 

näringstillförsel 
…… 

Utesluter: 

att amma spädbarn och barn 

(d6607) 

Tillägg av 

utesluter 

2019-09-01 

  d6607 Att amma spädbarn och 

barn 
Att amma ett spädbarn eller barn 

med mjölk direkt från bröstet 

Ny kod 2019-09-01 

d7 Mellanmänskliga 

interaktioner och 

relationer 

d7 Att engagera sig i 

mellanmänskliga 

interaktioner och relationer 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d710-
d729 

Allmänna 

mellanmänskliga 

interaktioner  

d710-
d729 

Att ha allmänna 

mellanmänskliga 

interaktioner  

Ändring av 

kodtext 

2019-09-01 

d710-
d729 

Att ha allmänna 

mellanmänskliga 

interaktioner 

d710-
d729 

Att engagera sig i allmänna 

mellanmänskliga 

interaktioner 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d710 Grundläggande 

mellanmänskliga 

interaktioner 

… 

d710 Att ha grundläggande 

mellanmänskliga 

interaktioner 
… 

Utesluter: 

sammansatta mellanmänskliga 

interaktioner (d720) 

Ändring av 

kodtext samt 

tillägg av 

utesluter 

2019-09-01 

d710 Att ha grundläggande 

mellanmänskliga 

interaktioner 
Att samspela med människor 

på ett i sammanhanget socialt 

lämpligt sätt såsom att när det 

är lämpligt visa 

hänsynstagande och 

uppskattning eller att reagera 

på andras känslor 

Innefattar: 

att visa respekt, värme, 

tacksamhet och tolerans i 

förhållanden, att svara på kritik 

och sociala signaler och att 

använda lämplig fysisk kontakt 

Utesluter: 

sammansatta mellanmänskliga 

interaktioner (d720) 

d710 Att engagera sig i 

grundläggande 

mellanmänskliga 

interaktioner 
Att samspela med människor på 

ett i sammanhanget socialt 

lämpligt sätt såsom att när det är 

lämpligt visa hänsynstagande och 

uppskattning eller att reagera på 

andras känslor 

Innefattar: 

att visa respekt, värme, 

tacksamhet och tolerans i 

förhållanden, att svara på kritik 

och sociala signaler och att 

använda lämplig fysisk kontakt 

Utesluter: 

att engagera sig i sammansatta 

mellanmänskliga interaktioner 

(d720) 

Ändring av 

kodtext, 

utesluter 

2021-01-01 

d7100 Respekt och värme i 

relationer  

… 

d7100 Att interagera med respekt 

och värme i relationer  

Ändring av 

kodtext 
2019-09-01 
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d7100 Att interagera med 

respekt och värme i 

relationer 
Att visa och besvara 

hänsynstagande och 

uppskattning på ett i 

sammanhanget och socialt 

lämpligt sätt 

d7100 Att interagera med värme i 

relationer 
Att visa och besvara med 

hänsynstagande på ett i 

sammanhanget och socialt 

lämpligt sätt 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivningstext 

2021-01-01 

d7101 Uppskattning i relationer  

… 
d7101 Att interagera med 

uppskattning i relationer  

Ändring av 

kodtext 
2019-09-01 

d7102 Tolerans i relationer  

… 
d7102 Att interagera med tolerans 

i relationer  

Ändring av 

kodtext 
2019-09-01 

d7102 Att interagera med 

tolerans i relationer 
Att visa och besvara förståelse 

och acceptans av beteenden på 

ett i sammanhanget och socialt 

lämpligt sätt 

d7102 Att interagera med tolerans 

i relationer 
Att visa och besvara med 

förståelse och acceptans av 

beteenden på ett i sammanhanget 

och socialt lämpligt sätt 

Ändring av 

beskrivningstext 

2021-01-01 

d7103 Kritik i relationer  

… 
d7103 Att ge och ta kritik i 

relationer  

Ändring av 
kodtext 

2019-09-01 

d7104 Sociala signaler i 

relationer  

… 

d7104 Att ta hänsyn till sociala 

signaler i relationer  

Ändring av 

kodtext 
2019-09-01 

d7105 Fysisk kontakt i relationer  

… 
d7105 Att ha fysisk kontakt i 

relationer 

Ändring av 

kodtext 
2019-09-01 

  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 

Ny kod 2016-01-01 

  d7107 Att interagera med respekt i 

relationer 
Att visa och besvara med aktning 

och uppskattning på ett i 

sammanhanget och socialt 

lämpligt sätt 

Ny kod 2021-01-01 

d7108 Grundläggande 

mellanmänskliga 

interaktioner, andra 

specificerade  

d7108 Att ha grundläggande 

mellanmänskliga 

interaktioner, andra 

specificerade  

Ändring av 

kodtext 
2019-09-01 

d7108 Att ha grundläggande 

mellanmänskliga 

interaktioner, andra 

specificerade 

d7108 Att engagera sig 

grundläggande 

mellanmänskliga 

interaktioner, andra 

specificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d7109 Grundläggande 

mellanmänskliga 

interaktioner, 

ospecificerade  

d7109 Att ha grundläggande 

mellanmänskliga 

interaktioner, ospecificerade  

Ändring av 

kodtext 
2019-09-01 
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d7109 Att ha grundläggande 

mellanmänskliga 

interaktioner,  

ospecificerade 

d7109 Att engagera sig i 

grundläggande 

mellanmänskliga 

interaktioner, ospecificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d720 Sammansatta 

mellanmänskliga 

interaktioner 
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 

d720 Sammansatta 

mellanmänskliga 

interaktioner 
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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

 

2016-01-01 

d720 Sammansatta 

mellanmänskliga 

interaktioner 
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 

Innefattar: 

att bygga upp och avsluta 

relationer, interagera i 

överensstämmelse med sociala 

regler, reglera beteenden i 

interaktioner och behålla 

socialt avstånd 

d720 Att engagera sig i 

sammansatta 

mellanmänskliga 

interaktioner 
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 

Innefattar: 

att bygga upp och avsluta 

relationer, interagera i 

överensstämmelse med sociala 

regler, reglera beteenden i 

interaktioner och behålla socialt 

avstånd 

Utesluter: 

att engagera sig i grundläggande 

mellanmänskliga interaktioner 

(d710) 

Ändring av 

kodtext.  

Tillägg av 

utesluter 

2021-01-01 

d7208 Sammansatta 

mellanmänskliga 

interaktioner, andra 

specificerade 

d7208 Att engagera sig i 

sammansatta 

mellanmänskliga 

interaktioner, andra 

specificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d7209 Sammansatta 

mellanmänskliga 
d7209 Att engagera sig i 

sammansatta 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 
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interaktioner, 

ospecificerade 

mellanmänskliga 

interaktioner, ospecificerade 

d729 Allmänna 

mellanmänskliga 

interaktioner, andra 

specificerade och 

ospecificerade 

d729 Att engagera sig i allmänna 

mellanmänskliga 

interaktioner, andra 

specificerade och 

ospecificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d730-
d779 

Särskilda 

mellanmänskliga 

relationer 

d730-
d779 

Att engagera sig i särskilda 

mellanmänskliga relationer 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

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 göra ett inköp 

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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

 

2016-01-01 

d730 Att ha kontakt med 

okända personer 
... 

d730 Att ha kontakt med okända 

personer 
... 
Utesluter: 

att engagera sig i formella 

relationer (d740); att engagera 

sig i informella sociala relationer 

(d750) 

Tillägg av 

utesluter 

2021-01-01 

d740 Formella relationer 
Att skapa och bibehålla 

specifika relationer i formella 

sammanhang såsom med 

arbetsgivare, yrkesutövande 

eller servicegivare 

d740 Formella relationer 
Att skapa och bibehålla specifika 

relationer i formella 

sammanhang såsom med lärare, 

arbetsgivare, yrkesutövande eller 

servicegivare 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

 

2016-01-01 

d740 Formella relationer 
Att skapa och bibehålla 

specifika relationer i formella 

sammanhang såsom med 

lärare, arbetsgivare, 

yrkesutövande eller 

servicegivare 

Innefattar: 

att ha kontakt med makthavare, 

underordnade och jämställda 

personer 

d740 Att engagera sig i formella 

relationer 
Att skapa och bibehålla specifika 

relationer i formella 

sammanhang såsom med lärare, 

arbetsgivare, yrkesutövande eller 

servicegivare 

Innefattar: 

att ha kontakt med makthavare, 

underordnade och jämställda 

personer 

Utesluter: 

att ha kontakt med okända 

(d730); att engagera sig i formell 

utbildning (d815) 

Ändring av 

kodtext.  

Tillägg av 

utesluter 

2021-01-01 

d7408 Formella relationer, andra 

specificerade 
d7408 Att engagera sig i formella 

relationer, andra 

specificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 
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d7409 Formella relationer, 

ospecificerade 
d7409 Att engagera sig i formella 

relationer, ospecificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d750 Informella sociala 

relationer 
Att ha relationer med andra 

såsom otvungna relationer med 

människor som bor på samma 

ort eller med medarbetare, 

elever, lekkamrater och 

människor med likartad 

bakgrund eller yrke 

Innefattar: 

informella relationer med 

vänner, grannar, bekanta, 

personer man bor tillsammans 

med och kamrater 

d750 Att engagera sig i informella 

sociala relationer 
Att ha relationer med andra 

såsom otvungna relationer med 

människor som bor på samma ort 

eller med medarbetare, elever, 

lekkamrater och människor med 

likartad bakgrund eller yrke 

Innefattar: 

att engagera sig i informella 

relationer med vänner, grannar, 

bekanta, personer man bor 

tillsammans med och kamrater 

Utesluter: 

att ha kontakt med okända 

(d730); att engagera sig i 

formella relationer (d740); att 

engagera sig i informell 

utbildning (d810) 

Ändring av 

kodtext, 

innefattar.  

Tillägg av 

utesluter 

2021-01-01 

d7500 Informella relationer med 

vänner 
... 

d7500 Att engagera sig i informella 

relationer med vänner 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d7501 Informella relationer med 

grannar 
... 

d7501 Att engagera sig i informella 

relationer med grannar 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d7502 Informella relationer med 

bekanta 
... 

d7502 Att engagera sig i informella 

relationer med bekanta 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d7503 Informella relationer med 

personer man delar 

boende med 
... 

d7503 Att engagera sig i informella 

relationer med personer 

man delar boende med 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d7504 Informella relationer med 

kamrater 
... 

d7504 Att engagera sig i informella 

relationer med kamrater 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d7508 Informella sociala 

relationer, andra 

specificerade 

d7508 Att engagera sig i informella 

sociala relationer, andra 

specificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d7509 Informella sociala 

relationer, ospecificerade 
d7509 Att engagera sig i informella 

sociala relationer, 

ospecificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d760 Familjerelationer 
Att skapa och bibehålla 

släktskapsrelationer såsom med 

medlemmar av kärnfamilj, 

utvidgad familj, foster-, 

adoptiv- och styvfamilj, mer 

d760 Att engagera sig i 

familjerelationer 
Att skapa och bibehålla 

släktskapsrelationer såsom med 

medlemmar av kärnfamilj, 

Ändring av 

kodtext, 

innefattar.  

Tillägg av 

utesluter 

2021-01-01 
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avlägsna relationer såsom 

kusiner, sysslingar eller lagliga 

vårdnadshavare 

Innefattar: 

föräldra-barn- och barn-

föräldrarelationer, syskon och 

vidare släktrelationer 

utvidgad familj, foster-, adoptiv- 

och styvfamilj, mer avlägsna 

relationer såsom kusiner, 

sysslingar eller lagliga 

vårdnadshavare 

Innefattar: 

att engagera sig i föräldra-barn- 

och barn-föräldrarelationer, 

syskon och vidare släktrelationer 

Utesluter:  

att ha kontakt med okända 

(d730); att engagera sig i 

formella relationer (d740); att 

engagera sig i informell 

utbildning (d810) 

d7600 Föräldra-barnrelationer 
... 

d7600 Att engagera sig i föräldra-

barnrelationer 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d7601 Barn-förälderrelationer 
... 

d7601 Att engagera sig i barn-

förälderrelationer 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d7602 Syskonrelationer 
... 

d7602 Att engagera sig i 

syskonrelationer 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d7603 Utvidgade 

familjerelationer 
... 

d7603 Att engagera sig i utvidgade 

familjerelationer 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d7608 Familjerelationer, andra 

specificerade 
... 

d7608 Att engagera sig i 

familjerelationer, andra 

specificerade 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d7609 Familjerelationer, 

ospecificerade 
... 

d7609 Att engagera sig i 

familjerelationer, 

ospecificerade 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d770 Intima relationer 
Att skapa och bibehålla nära 

eller romantiska relationer 

mellan personer såsom mellan 

man och hustru, mellan 

älskande eller sexualpartner 

Innefattar: 

romantiska, äktenskapliga och 

sexuella relationer 

d770 Att engagera sig i intima 

relationer 
Att skapa och bibehålla nära eller 

romantiska relationer mellan 

personer såsom mellan man och 

hustru, mellan älskande eller 

sexualpartner 

Innefattar: 

att engagera sig i romantiska, 

äktenskapliga och sexuella 

relationer 

Utesluter: 

att ha kontakt med okända 

(d730); att engagera sig i 

informella sociala 

relationer(d750); att engagera sig 

i familjerelationer (d760) 

Ändring av 

kodtext, 

innefattar.  

Tillägg av 

utesluter 

2021-01-01 
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d7700 Romantiska relationer 
... 

d7700 Att engagera sig i 

romantiska relationer 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d7701 Äktenskapsrelationer 
... 

d7701 Att engagera sig i 

äktenskapsrelationer 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d7702 Sexuella relationer 
... 

d7702 Att engagera sig i sexuella 

relationer 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d7708 Intima relationer, andra 

specificerade 
d7708 Att engagera sig i intima 

relationer, andra 

specificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d7709 Intima relationer, 

ospecificerade 
d7709 Att engagera sig i intima 

relationer, ospecificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d779 Särskilda 

mellanmänskliga 

relationer, andra 

specificerade och 

ospecificerade 

d779 Att engagera sig i särskilda 

mellanmänskliga relationer, 

andra specificerade och 

ospecificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d798 Mellanmänskliga 

interaktioner och 

relationer, andra 

specificerade 

d798 Att engagera sig i 

mellanmänskliga 

interaktioner och relationer, 

andra specificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d799 Mellanmänskliga 

interaktioner och 

relationer, ospecificerade 

d799 Att engagera sig i 

mellanmänskliga 

interaktioner och relationer, 

ospecificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d8 Viktiga livsområden 
... 

d8 Att engagera sig i viktiga 

livsområden 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d810-
d839 

Utbildning d810-
d839 

Att engagera sig i utbildning Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d810 Informell utbildning 
Lärande i hemmet eller i annat 

icke-institutionellt 

sammanhang såsom att lära sig 

hantverk och andra färdigheter 

av sina föräldrar, 

familjemedlemmar eller 

hemundervisning 

d810 Att engagera sig i informell 

utbildning 
Lärande i hemmet eller i annat 

icke-institutionellt sammanhang 

såsom att lära sig hantverk och 

andra färdigheter av sina 

föräldrar, familjemedlemmar 

eller hemundervisning 

Utesluter: 

att lära sig grundläggande 

lärande(d130-d159); Kapitel 2 

Att hantera allmänna uppgifter 

och krav (d2); att engagera sig i 

informella sociala relationer 

Ändring av 

kodtext.  

Tillägg av 

utesluter 

2021-01-01 
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(d750); att engagera sig i 

familjerelationer (d760); att 

engagera sig i förskoleutbildning 

(d815); att engagera sig i 

skolutbildning (d820) 

d810 Att engagera sig i 

informell utbildning 
Lärande i hemmet eller i annat 

icke-institutionellt 

sammanhang såsom att lära sig 

hantverk och andra färdigheter 

av sina föräldrar, 

familjemedlemmar eller 

hemundervisning 

Utesluter: 

att lära sig grundläggande 

lärande (d130-d159); Kapitel 2 

Att hantera allmänna uppgifter 

och krav (d2); att engagera sig i 

informella sociala relationer 

(d750); att engagera sig i 

familjerelationer (d760); att 

engagera sig i 

förskoleutbildning (d815); att 

engagera sig i skolutbildning 

(d820) 

d810 Att engagera sig i informell 

utbildning 
Lärande i hemmet eller i annat 

icke-institutionellt sammanhang 

såsom att lära sig hantverk och 

andra färdigheter av sina 

föräldrar, familjemedlemmar 

eller hemundervisning 

Utesluter: 

att skaffa sig kunskaper och 

färdigheter i grundläggande 

inlärning (d130-d159); Kapitel 2 

Att hantera allmänna uppgifter 

och krav (d2); att engagera sig i 

informella sociala relationer 

(d750); att engagera sig i 

familjerelationer (d760); att 

engagera sig i förskoleutbildning 

(d815); att engagera sig i 

skolutbildning (d820) 

Ändring av 

utesluter 

2022-01-01 

d815 Förskoleutbildning 
Lärande på en första nivå av 

organiserad instruktion som är 

utformad främst för att 

introducera en skolliknande 

omgivning och förbereda för 

obligatorisk utbildning, såsom 

att skaffa sig färdigheter i 

förskola eller liknande miljö 

som förberedelse för att gå 

vidare till skolan 

d815 Att engagera sig i 

förskoleutbildning 
Lärande på en första nivå av 

organiserad instruktion som är 

utformad främst för att 

introducera ett barn till en 

skolliknande omgivning och 

förbereda honom/henne för 

obligatorisk utbildning, såsom att 

välja en skolmiljö, att delta i 

förskolans aktiviteter för att 

skaffa sig färdigheter i förskola 

eller liknande miljö som 

förberedelse för att gå vidare till 

skolan 

Utesluter: 

att lära sig grundläggande 

lärande (d130-d159); Kapitel 2 

Att hantera allmänna uppgifter 

och krav (d2); att engagera sig i 

formella relationer (d740); att 

engagera sig i informell 

utbildning (d810); att engagera 

sig i skolutbildning (d820) 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivningste

xt.  

Tillägg av 
utesluter 

2021-01-01 

d815 Att engagera sig i 

förskoleutbildning 

Lärande på en första nivå av 

organiserad instruktion som är 

utformad främst för att 

d815 Att engagera sig i 

förskoleutbildning  

Lärande på en första nivå av 

organiserad instruktion som är 

utformad främst för att 

Ändring av 

utesluter 

2022-01-01 
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introducera ett barn till en 

skolliknande omgivning och 

förbereda honom/henne för 

obligatorisk utbildning, såsom 

att välja en skolmiljö, att delta i 

förskolans aktiviteter för att 

skaffa sig färdigheter i förskola 

eller liknande miljö som 

förberedelse för att gå vidare 

till skolan 

Utesluter: 

att lära sig grundläggande 

lärande (d130-d159); Kapitel 2 

Allmänna uppgifter och krav 

(d2); att engagera sig i formella 

relationer (d740); att engagera 

sig i informell utbildning 

(d810); att engagera sig i 

skolutbildning (d820) 

introducera ett barn till en 

skolliknande omgivning och 

förbereda honom/henne för 

obligatorisk utbildning, såsom att 

välja en skolmiljö, att delta i 

förskolans aktiviteter för att 

skaffa sig färdigheter i förskola 

eller liknande miljö som 

förberedelse för att gå vidare till 

skolan 

Utesluter: 

att skaffa sig kunskaper och 

färdigheter i grundläggande 

inlärning (d130-d159); Kapitel 2 

Allmänna uppgifter och krav 

(d2); att engagera sig i formella 

relationer (d740); att engagera 

sig i informell utbildning (d810); 

att engagera sig i skolutbildning 

(d820) 

d820 Skolutbildning 
Att ha tillgång till skola, att 

engagera sig i det ansvar och 

de privilegier som hör skolan 

till, lärande av kursmaterial, 

ämnen och andra krav i 

primära och sekundära 

utbildningsprogram 

(grundskola och gymnasial 

skola) inklusive att gå i skolan 

regelbundet, att arbeta 

tillsammans med andra elever, 

att följa lärares anvisningar, att 

organisera sina studier och 

genomföra läxor och andra 

uppgifter och att gå vidare till 

fortsatta studier och utbildning 

d820 Att engagera sig i 

skolutbildning 
Att ha tillgång till skola, att 

engagera sig i det ansvar och de 

privilegier som hör skolan till, 

lärande av kursmaterial, ämnen 

och andra krav i primära och 

sekundära utbildningsprogram 

(grundskola och gymnasial 

skola) inklusive att gå i skolan 

regelbundet, att arbeta 

tillsammans med andra elever, att 

följa lärares anvisningar, att 

organisera sina studier och 

genomföra läxor och andra 

uppgifter och att gå vidare till 

fortsatta studier och utbildning 

Utesluter: 

att lära sig grundläggande 

lärande (d130-d159; att tillämpa 

kunskap (d160-d179); att 

engagera sig i formella relationer 

(d740); att engagera sig i 

informell utbildning (d810); att 

engagera sig i högre utbildning 

(d830) 

Ändring av 

kodtext.  

Tillägg av 

utesluter 

2021-01-01 

d820 Att engagera sig i 

skolutbildning  
… 

Utesluter: 

att lära sig grundläggande 

lärande (d130-d159); att 

tillämpa kunskap (d160-d179); 

att engagera sig i formella 

relationer (d740); att engagera 

sig i informell utbildning 

d820 Att engagera sig i 

skolutbildning  
… 

Utesluter: 

att skaffa sig kunskaper och 

färdigheter i grundläggande 

inlärning (d130-d159); att 

tillämpa kunskap (d160-d179); 

att engagera sig i formella 

relationer (d740); att engagera 

Ändring av 
utesluter 

2022-01-01 
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(d810); att engagera sig i högre 

utbildning (d830) 

sig i informell utbildning (d810); 

att engagera sig i högre 

utbildning (d830) 

d825 Yrkesutbildning 
Att engagera sig i alla 

aktiviteter som ingår i ett 

yrkesutbildningsprogram och 

lärande av kursmaterial som 

förberedelse för anställning i 

handel, industri eller annat yrke 

d825 Att engagera sig i 

yrkesutbildning 
Att engagera sig i alla aktiviteter 

som ingår i ett 

yrkesutbildningsprogram och 

lärande av kursmaterial som 

förberedelse för anställning i 

handel, industri eller annat yrke 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d830 Högre utbildning 
Att engagera sig i aktiviteter 

inom högre utbildning vid 

universitet och högskola eller 

annan yrkesutbildning och att 

lära alla aspekter av de 

kurskrav som gäller för att få 

examen eller annat intyg, 

såsom att fullfölja en 

universitetsutbildning till 

kandidat- eller magisternivå, 

genomgå läkarutbildning eller 

annan professionell 

yrkesutbildning 

d830 Att engagera sig i högre 

utbildning 
Att engagera sig i aktiviteter 

inom högre utbildning vid 

universitet och högskola eller 

annan yrkesutbildning och att 

lära alla aspekter av de kurskrav 

som gäller för att få examen eller 

annat intyg, såsom att fullfölja en 

universitetsutbildning till 

kandidat- eller magisternivå, 

genomgå läkarutbildning eller 

annan professionell 

yrkesutbildning 

Utesluter: 

att tillämpa kunskap (d160-

d179); Kapitel 2 Att hantera 

allmänna uppgifter och krav 

(d2); att engagera sig i formella 

relationer (d740); att engagera 

sig i skolutbildning (d820) 

Ändring av 

kodtext.  

Tillägg av 

utesluter 

2021-01-01 

  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 

Ny kod 2016-01-01 

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 

d835 Att engagera sig i livet kring 

utbildning 
Att engagera sig i livet på 

utbildningsinstitutioner, såsom 

att engagera sig i skol- och 

universitetsrelaterade 

verksamheter inklusive: klubbar, 

idrottssektioner, relaterade 

samhällsorgan (t.ex. skolråd) och 

andra institutionellt organiserade 

initiativ som inte ingår i 

läroplanen 

Ändring av 

kodtext, 
beskrivningstext.  

Tillägg av 

utesluter 

2021-01-01 
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Utesluter: 

att engagera sig i skolutbildning 

(d820); att engagera sig i högre 

utbildning (d830) 

  d838 Att engagera sig i 

utbildning, annan 

specificerad 

Ny kod. 

Ersätter en del av 
d839 

2021-01-01 

d839 Utbildning, annan 

specificerad och 

ospecificerad 

d839 Att engagera sig i 

utbildning, ospecificerad 

Ändring av 

kodtext.  

Koden är 
uppdelad på 

d839 och ny kod 

d838 

2021-01-01 

d840-
d859 

Arbete och sysselsättning d840-
d859 

Att engagera sig i arbete och 

sysselsättning 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d840 Lärlingskap 

(arbetsförberedelse) 
Att engagera sig i program som 

innebär att förbereda sig för 

anställning såsom att 

genomföra uppgifter som krävs 

i lärlingskap, praktiktjänst och 

traineetjänst 

Utesluter: 

yrkesutbildning (d825) 

d840 Att engagera sig i 

lärlingskap 

(arbetsförberedelse) 
Att engagera sig i program som 

innebär att förbereda sig för 

anställning såsom att genomföra 

uppgifter som krävs i lärlingskap, 

praktiktjänst och traineetjänst 

Utesluter: 

att engagera sig i yrkesutbildning 

(d825) 

Ändring av 

kodtext, utesluter 

2021-01-01 

d850 Betald sysselsättning 
Att som anställd engagera sig i 

alla aspekter av ett arbete som 

t.ex. ett yrke, affärsrörelse, 

profession eller annan form av 

betald sysselsättning på heltid 

eller deltid eller som egen 

företagare, såsom att söka 

anställning och få ett arbete, 

göra de uppgifter som krävs på 

arbetet, vara på arbetet under 

den tid som krävs, handleda 

andra medarbetare eller bli 

handledd och att genomföra de 

nödvändiga uppgifterna ensam 

eller i grupp 

Innefattar: 

egen företagsamhet, deltids- 

eller heltidssysselsättning 

d850 Att engagera sig i betald 

sysselsättning 
Att som anställd engagera sig i 

alla aspekter av ett arbete som 

t.ex. ett yrke, affärsrörelse, 

profession eller annan form av 

betald sysselsättning på heltid 

eller deltid eller som egen 

företagare, såsom att söka 

anställning och få ett arbete, göra 

de uppgifter som krävs på 

arbetet, vara på arbetet under den 

tid som krävs, handleda andra 

medarbetare eller bli handledd 

och att genomföra de nödvändiga 

uppgifterna ensam eller i grupp 

Innefattar: 

att engagera sig i egen 

företagsamhet, deltids- eller 

heltidssysselsättning 

Utesluter: 

Kapitel 2 Att hantera allmänna 

uppgifter och krav (d2); att 

engagera sig i obetald 

sysselsättning (d855); att 

engagera sig i arbete och 

sysselsättning, annan 

specificerad eller ospecificerad 

(d859) 

Ändring av 

kodtext, 

innefattar.  
Tillägg av 

utesluter 

2021-01-01 
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d8500 Arbete som egen 

företagare 
Att engagera sig i betald 

sysselsättning, som har sökts 

eller skapats av personen eller 

på uppdrag av andra utan ett 

formellt 

anställningsförhållande som 

t.ex. kringflyttande 

jordbruksarbete, att arbeta som 

freelanceförfattare eller 

konsult, kortvarigt 

kontraktsarbete, att arbeta som 

artist eller hantverkare eller att 

äga och driva en affär eller 

annan verksamhet 

Utesluter: 

hel- och deltidssysselsättning 

(d8501, d8502) 

d8500 Att engagera sig i arbete 

som egen företagare 
Att engagera sig i betald 

sysselsättning, som har sökts 

eller skapats av personen eller på 

uppdrag av andra som t.ex. att 

säsongsarbeta, att arbeta som 

freelanceförfattare eller konsult, 

att arbeta med kortvarigt 

kontrakt, att arbeta som artist 

eller hantverkare eller att äga och 

driva en affär eller annan 

verksamhet 

Utesluter: 

att engagera sig i hel- och 

deltidssysselsättning (d8501, 

d8502) 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivnings-

text 

2021-01-01 

d8501 Deltidssysselsättning 
Att som anställd engagera sig i 

alla aspekter av betalt 

deltidsarbete som t.ex. att söka 

anställning och få ett arbete, att 

göra de uppgifter som krävs i 

arbetet, att vara närvarande 

under den tid som krävs, att 

handleda andra medarbetare 

eller att bli handledd och att 

genomföra erforderliga 

uppgifter ensam eller i grupp 

d8501 Att engagera sig i 

deltidssysselsättning 
Att som anställd engagera sig i 

alla aspekter av betalt 

deltidsarbete som t.ex. att söka 

anställning och få ett arbete, att 

göra de uppgifter som krävs i 

arbetet, att vara närvarande under 

den tid som krävs, att handleda 

andra medarbetare eller att bli 

handledd och att genomföra 

erforderliga uppgifter ensam eller 

i grupp. 

Utesluter: 

att engagera sig i arbete som 

egen företagare (d8500); att 

engagera sig i 

heltidssysselsättning (d8502) 

Ändring av 

kodtext.  

Tillägg av 

utesluter 

2021-01-01 

d8502 Heltidssysselsättning 
Att som anställd engagera sig i 

alla aspekter av betald 

sysselsättning på heltid såsom 

att söka anställning och få ett 

arbete, att göra de uppgifter 

som arbetet kräver, att vara 

närvarande under tid som 

krävs, att handleda andra 

medarbetare eller att bli 

handledd samt att genomföra 

erforderliga uppgifter ensam 

eller i grupp 

d8502 Att engagera sig i 

heltidssysselsättning 
Att som anställd engagera sig i 

alla aspekter av betald 

sysselsättning på heltid såsom att 

söka anställning och få ett arbete, 

att göra de uppgifter som arbetet 

kräver, att vara närvarande under 

tid som krävs, att handleda andra 

medarbetare eller att bli handledd 

samt att genomföra erforderliga 

uppgifter ensam eller i grupp 

Utesluter: 

att engagera sig i arbete som 

egen företagare (d8500); att 

engagera sig i 

deltidssysselsättning (d8501) 

Ändring av 

kodtext.  

Tillägg av 

utesluter 

2021-01-01 
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d8508 Betald sysselsättning, 

annan specificerad 
d8508 Att engagera sig i betald 

sysselsättning, annan 

specificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d8509 Betald sysselsättning, 

ospecificerad 
d8509 Att engagera sig i betald 

sysselsättning, ospecificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d855 Obetald sysselsättning 
Att engagera sig i alla aspekter 

av ett obetalt arbete på heltid 

eller deltid inklusive 

organiserad sysselsättning, att 

göra de uppgifter som krävs på 

arbetet, att vara närvarande 

under den tid som krävs, att 

handleda andra medarbetare 

och att bli handledd samt att 

genomföra de nödvändiga 

uppgifterna ensam eller i 

grupp, såsom frivilligt arbete, 

välgörenhetsarbete, oavlönat 

samhällsarbete eller i en 

religiös grupp samt oavlönat 

hemarbete 

Utesluter: 

Kapitel 6 Hemliv  

d855 Att engagera sig i obetald 

sysselsättning 
Att engagera sig i alla aspekter 

av ett obetalt arbete på heltid 

eller deltid inklusive organiserad 

sysselsättning, att göra de 

uppgifter som krävs på arbetet, 

att vara närvarande under den tid 

som krävs, att handleda andra 

medarbetare och att bli handledd 

samt att genomföra de 

nödvändiga uppgifterna ensam 

eller i grupp, såsom frivilligt 

arbete, välgörenhetsarbete, 

oavlönat samhällsarbete eller i en 

religiös grupp samt oavlönat 

hemarbete 

Utesluter: 

Kapitel 2 Att hantera allmänna 

uppgifter och krav (d2); Kapitel 

6 Hemliv (d6); att engagera sig i 

betald sysselsättning (d850); att 

engagera sig i arbete och 

sysselsättning, annat specificerat 

och ospecificerat (d859); att 

engagera sig i 

samhällsgemenskap (d910); att 

engagera sig i rekreation och 

fritid (d920) 

Ändring av 

kodtext. 

Tillägg av 

utesluter 

2021-01-01 

d859 Arbete och sysselsättning, 

annat specificerat och 

ospecificerat 

d859 Att engagera sig i arbete och 

sysselsättning, annat 

specificerat och 

ospecificerat 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d860-
d879 

Ekonomiskt liv d860-
d879 

Att engagera sig i 

ekonomiskt liv 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d860 Grundläggande 

ekonomiska transaktioner 
Att engagera sig i varje form av 

enkel ekonomisk transaktion 

såsom att använda pengar för 

att köpa mat eller idka 

byteshandel med varor och 

tjänster eller att spara pengar 

d860 Att engagera sig i 

grundläggande ekonomiska 

transaktioner 
Att engagera sig i varje form av 

enkel ekonomisk transaktion 

såsom att använda pengar för att 

köpa mat eller idka byteshandel 

med varor och tjänster eller att 

spara pengar 

Utesluter: 

att engagera sig i komplexa 

ekonomiska transaktioner 

(d865); att engagera sig i 

Ändring av 

kodtext.  

Tillägg av 

utesluter 

2021-01-01 
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ekonomisk självförsörjning 

(d870) 

d865 Komplexa ekonomiska 

transaktioner 
Att engagera sig i någon form 

av komplexa ekonomiska 

transaktioner som innefattar 

utbyte av kapital eller egendom 

och skapande av ekonomisk 

vinst eller värde såsom att köpa 

en affär, fabrik eller utrustning, 

att bibehålla ett bankkonto, att 

bedriva handel 

d865 Att engagera sig i komplexa 

ekonomiska transaktioner 
Att engagera sig i någon form av 

komplexa ekonomiska 

transaktioner som innefattar 

utbyte av kapital eller egendom 

och skapande av ekonomisk vinst 

eller värde såsom att köpa en 

affär, fabrik eller utrustning, att 

bibehålla ett bankkonto, att 

bedriva handel 

Utesluter: 

att engagera sig i grundläggande 

ekonomiska transaktioner 

(d860); att engagera sig i 

ekonomisk självförsörjning 

(d870) 

Ändring av 

kodtext. 

Tillägg av 

utesluter 

2021-01-01 

d870 Ekonomisk 

självförsörjning 
Att ha kontroll över 

ekonomiska resurser från 

privata eller offentliga källor 

för att försäkra sig om 

ekonomisk trygghet för 

nuvarande och framtida behov 

Innefattar: 

egna ekonomiska resurser och 

allmänna ekonomiska 

rättigheter 

d870 Att engagera sig i 

ekonomisk självförsörjning 
Att ha kontroll över ekonomiska 

resurser från privata eller 

offentliga källor för att försäkra 

sig om ekonomisk trygghet för 

nuvarande och framtida behov 

Innefattar: 

att ha kontroll över egna 

ekonomiska resurser och 

allmänna ekonomiska rättigheter 

Utesluter: 

att engagera sig i grundläggande 

ekonomiska transaktioner 

(d860); att engagera sig i 

komplexa ekonomiska transaktioner 

(d870) 

Ändring av 

kodtext, 

innefattar.  

Tillägg av 

utesluter 

2021-01-01 

d8700 Egna ekonomiska resurser 
... 

d8700 Att ha kontroll över egna 

ekonomiska resurser 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d8701 Allmänna ekonomiska 

rättigheter 
... 

d8701 Att ha kontroll över 

allmänna ekonomiska 

rättigheter 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d8708 Ekonomisk 

självförsörjning, annan 

specificerad 

d8708 Att engagera sig i 

ekonomisk självförsörjning, 

annan specificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d8709 Ekonomisk 

självförsörjning, annan 

ospecificerad 

d8709 Att engagera sig i 

ekonomisk självförsörjning, 

annan ospecificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d879 Ekonomiskt liv, annat 

specificerat och 

ospecificerat 

d879 Att engagera sig i 

ekonomiskt liv, annat 

specificerat och 

ospecificerat 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 
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d898 Viktiga livsområden, 

andra specificerade 
d898 Att engagera sig i viktiga 

livsområden, andra 

specificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d899 Viktiga livsområden, 

ospecificerade 
d899 Att engagera sig i viktiga 

livsområden, ospecificerade 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d9 Samhällsgemenskap, 

socialt och medborgerligt 

liv 
... 

d9 Att engagera sig i 

samhällsgemenskap, socialt 

och medborgerligt liv 
... 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d910 Samhällsgemenskap 
Engagemang i alla aspekter av 

samhällsgemenskap såsom att 

engagera sig i 

frivilligorganisationer, 

serviceföreningar eller 

professionella sociala 

organisationer 

d910 Samhällsgemenskap 
Att engagera sig i aspekter av 

samhällsgemenskap såsom att 

engagera sig i 

frivilligorganisationer, 

serviceföreningar eller 

professionella sociala 

organisationer 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

 

2016-01-01 

d910 Samhällsgemenskap 
Att engagera sig i aspekter av 

samhällsgemenskap såsom att 

engagera sig i 

frivilligorganisationer, 

serviceföreningar eller 

professionella sociala 

organisationer 

Innefattar: 

informella och formella 

sammanslutningar, ceremonier 

Utesluter: 

obetald sysselsättning (d855); 

rekreation och fritid (d920); 

religion och andlighet (d930); 

politiskt liv och medborgarskap 

(d950) 

d910 Att engagera sig i 

samhällsgemenskap 
Att engagera sig i aspekter av 

samhällsgemenskap såsom att 

engagera sig i 

frivilligorganisationer, 

serviceföreningar eller 

professionella sociala 

organisationer 

Innefattar: 

att engagera sig i informella och 

formella sammanslutningar, 

ceremonier 

Utesluter: 

att ha kontakt med okända 

personer (d730); att engagera sig 

i formella relationer (d740); att 

engagera sig i informella 

relationer (d750); att engagera 

sig i obetald sysselsättning 

(d855); att engagera sig i 

rekreation och fritid (d920); att 

engagera sig i religion och 

andlighet (d930); att engagera sig 

i politiskt liv och medborgarskap 

(d950) 

Ändring av 

kodtext, 

innefattar, 

utesluter 

2021-01-01 

d9100 Informella 

sammanslutningar 
Engagemang i sociala eller 

samhälleliga sammanslutningar 

som är organiserade av 

personer med gemensamma 

intressen som t.ex. lokala 

föreningar eller etniska grupper 

d9100 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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

 

2016-01-01 

d9100 Informella 

sammanslutningar 
d9100 Att engagera sig i informella 

sammanslutningar 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 
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d9101 Formella 

sammanslutningar 
Engagemang i professionella 

eller andra särskilda sällskap 

såsom sammanslutningar av 

advokater, läkare eller 

akademiker 

d9101 Formella sammanslutningar 
Att engagera sig i professionella 

eller andra särskilda sällskap 

såsom sammanslutningar av 

advokater, läkare eller 

akademiker 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

 

2016-01-01 

d9101 Formella 

sammanslutningar 
d9101 Att engagera sig i formella 

sammanslutningar 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d9102 Ceremonier 
Engagemang i icke-religiösa 

riter eller sociala ceremonier 

som t.ex. giftermål, 

begravningar eller 

invigningsceremonier 

d9102 Ceremonier 
Att engagera sig i icke-religiösa 

riter eller sociala ceremonier som 

t.ex. giftermål, begravningar eller 

invigningsceremonier 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d9102 Ceremonier d9102 Att engagera sig i 

ceremonier 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d9108 Samhällsgemenskap, 

annan specificerad 
d9108 Att engagera sig i 

samhällsgemenskap, annan 

specificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d9109 Samhällsgemenskap, 

ospecificerad 
d9109 Att engagera sig i 

samhällsgemenskap, 

ospecificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d920 Rekreation och fritid 
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 

d920 Rekreation och fritid 
Att engagera sig i någon form av 

lek eller fritidssysselsättning som 

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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d920 Rekreation och fritid 
Att engagera sig i någon form 

av lek eller fritidssysselsättning 

som 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 

Innefattar: 

lek, sport, konst och kultur, 

hantverk, hobbies och umgänge 

d920 Rekreation och fritid 
Att engagera sig i någon form av 

lek eller fritidssysselsättning som 

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, hobbys, att läsa för 

nöjes skull, att spela 

musikinstrument, sightseeing, 

turism och fritidsresor 

Innefattar: 

lek, sport, konst och kultur, 

hantverk, hobbys och umgänge 

Ändring av 

beskrivningstext, 

ändring av text i 
innefattar och 

ändring av 

ordning i 
utesluter 

2019-09-01 



109 

 

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

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

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 
 

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

Utesluter: 

religion och andlighet (d930); 

politiskt liv och medborgarskap 

(d950); betald och obetald 

sysselsättning (d850 och d855); 

att rida på djur för transport 

(d480) 

Utesluter: 

att rida på djur för transport 

(d480); betald och obetald 

sysselsättning (d850 och d855); 

religion och andlighet (d930); 

politiskt liv och medborgarskap 

(d950)  

d920 Rekreation och fritid 
Att engagera sig i någon form 

av lek eller fritidssysselsättning 

som 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, hobbys, att läsa för 

nöjes skull, att spela 

musikinstrument, sightseeing, 

turism och fritidsresor 

Innefattar: 

lek, sport, konst och kultur, 

hantverk, hobbys och umgänge 

Utesluter: 

att rida på djur för transport 

(d480); betald och obetald 

sysselsättning (d850 och d855); 

religion och andlighet (d930); 

politiskt liv och medborgarskap 

(d950) 

d920 Att engagera sig i rekreation 

och fritid 
Att vara involverad i någon form 

av lek eller fritidsaktivitet som 

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 

hobbys, att läsa och sjunga för 

nöjes skull, att spela 

musikinstrument, sightseeing, 

turism och resor för nöjes skull 

Innefattar: 

att leka och spela, att engagera 

sig i sport, konst och kultur, 

hobbys och umgänge 

Utesluter: 

att läsa (d166); att sjunga (d332); 

att rida på djur för transport 

(d480); att engagera sig i betald 

och obetald sysselsättning (d850 

och d855); att engagera sig i 

religion och andlighet (d930); att 

engagera sig i politiskt liv och 

medborgarskap (d950) 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivningste

xt, innefattar, 

utesluter 

2021-01-01 

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 

d9200 Lek och spel 
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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d9200 Lek och spel 
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 

d9200 Att leka och spela 
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 

Innefattar: 

att engagera sig i ensamlek, 

åskådarlek, parallell lek och lek 

tillsammans med andra 

Ändring av 

kodtext.  

Tillägg av 

innefattar 

2021-01-01 

  d92000 Att engagera sig i ensamlek  
Att på egen hand målmedvetet 

engagera sig i aktiviteter med 

Ny kod 2021-01-01 
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föremål, leksaker, material eller 

spel 

  d92001 Att engagera sig i 

åskådarlek (bredvidlek)  
Att målmedvetet observera 

andras aktiviteter med föremål, 

leksaker, material eller spel utan 

att delta 

Ny kod 2021-01-01 

  d92002 Att engagera sig i parallell 

lek 
Att målmedvetet engagera sig i 

aktiviteter med föremål, leksaker, 

material eller spel bredvid andra 

som också ägnar sig åt att leka, 

men utan att delta i deras 

aktiviteter 

Ny kod 2021-01-01 

  d92003 Att engagera sig i lek 

tillsammans med andra 

(samarbetslek) 
Att tillsammans med andra och 

med gemensamt syfte engagera 

sig i målmedvetna aktiviteter 

med föremål, leksaker, material 

eller spel 

Ny kod 2021-01-01 

  d92008 Att leka och spela, annan 

specificerad 

Ny kod 2021-01-01 

  d92009 Att leka och spela, 

ospecificerad 

Ny kod 2021-01-01 

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 

d9201 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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d9201 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 

d9201 Att engagera sig i sport och 

idrott 
Att vara involverad i 

tävlingsbetonade spel och 

sportevenemang, informellt eller 

formellt organiserade, 

genomförda ensam eller i grupp 

som t.ex. bowling, gymnastik 

eller fotboll 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivnings-

text 

2021-01-01 

d9202 Konst och kultur 
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 

d9202 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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 
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d9202 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 

d9202 Att engagera sig i konst och 

kultur 
Att vara involverad 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 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivnings-

text 

2021-01-01 

d9203 Konsthantverk 
Engagemang i konsthantverk 

som t.ex. i krukmakeri eller 

stickning 

d9203 Konsthantverk  
Att engagera sig i konsthantverk 

som t.ex. i krukmakeri eller 

stickning 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d9203 Konsthantverk 
Att engagera sig i 

konsthantverk som t.ex. i 

krukmakeri eller stickning  

  Borttagen kod , 
ingår nu i 

d9204 

2021-01-01 

d9204 Hobbies 
Engagemang i fritidsintressen 

som t.ex. att samla frimärken, 

mynt eller antikviteter 

d9204 Hobbies  
Att engagera sig i fritidsintressen 

som t.ex. att samla frimärken, 

mynt eller antikviteter 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d9204 Hobbies 
Att engagera sig i 

fritidsintressen som t.ex. att 

samla frimärken, mynt eller 

antikviteter 

d9204 Att engagera sig i hobbys 
Att vara involverad i 

fritidsintressen såsom 

keramiktillverkning, stickning, 

fågelskådning, astronomi eller att 

samla på exempelvis frimärken, 

mynt, antikviteter, stenar, 

snäckor eller bilder 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivnings-

text 

2021-01-01 

d9205 Umgänge med andra  

Engagemang i informella eller 

tillfälliga sammankomster med 

andra som t.ex. att besöka 

vänner eller släktingar eller att 

mötas informellt på allmänna 

platser 

d9205 Umgänge med andra  
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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d9208 Rekreation och fritid, 

annan specificerad 
d9208 Att engagera sig i rekreation 

och fritid, annan 

specificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d9209 Rekreation och fritid, 

ospecificerad 
d9209 Att engagera sig i rekreation 

och fritid, ospecificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d930 Religion och andlighet 
Engagemang i religiösa eller 

andliga aktiviteter, 

d930 Religion och andlighet 
Att engagera sig i religiösa eller 

andliga aktiviteter, organisationer 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 
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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 kontemplation 

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 

d930 Religion och andlighet 
Att engagera sig 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 kontemplation 

Innefattar: 

organiserad religion och 

andlighet 

d930 Att engagera sig i religion 

och andlighet 
Att vara involverad 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 kontemplation 

Innefattar: 

att engagera sig i organiserad 

religion och andlighet 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivningste

xt, innefattar 

2021-01-01 

d9300 Organiserad religion 
Engagemang i organiserade 

religiösa ceremonier, 

aktiviteter och händelser 

d9300 Organiserad religion  
Att engagera sig i organiserade 

religiösa ceremonier, aktiviteter 

och händelser 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

 

2016-01-01 

d9300 Organiserad religion 
Att engagera sig i organiserade 

religiösa ceremonier, 

aktiviteter och händelser 

d9300 Att engagera sig i 

organiserad religion 
Att vara involverad i 

organiserade religiösa 

ceremonier, aktiviteter och 

händelser 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivningste

xt 

2021-01-01 

d9301 Andlighet 
Engagemang i andliga 

aktiviteter eller händelser 

utanför en organiserad 

religion 

d9301 Andlighet 
Att engagera sig i andliga 

aktiviteter eller händelser utanför 

en organiserad religion 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

d9301 Andlighet 
Att engagera sig i andliga 

aktiviteter eller händelser 

utanför en organiserad religion 

d9301 Att engagera sig i andlighet 
Att vara involverad i andliga 

aktiviteter eller händelser utanför 

en organiserad religion 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivningste

xt 

2021-01-01 

d9308 Religion och andlighet, 

annan specificerad 
d9308 Att engagera sig i religion 

och andlighet, annan 

specificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d9309 Religion och andlighet, 

ospecificerad 
d9309 Att engagera sig i religion 

och andlighet, ospecificerad 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d940 Mänskliga rättigheter 
Åtnjutande av nationellt och 

internationellt erkända 

d940 Mänskliga rättigheter 
Att åtnjuta nationellt och 

internationellt erkända mänskliga 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 
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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 

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 

d940 Mänskliga rättigheter 
Att åtnjuta 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) 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 

Utesluter: 

politiskt liv och medborgarskap 

(d950) 

d940 Att åtnjuta mänskliga 

rättigheter 
Att åtnjuta 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) 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 

Utesluter: 

att engagera sig i politiskt liv och 

medborgarskap (d950) 

Ändring av 

kodtext, 

utesluter 

2021-01-01 

d950 Politiskt liv och 

medborgarskap 
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 

d950 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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 
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rättigheter och friheter som 

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 

rättigheter och friheter som 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 

d950 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 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 

Utesluter: 

mänskliga rättigheter (d940) 

d950 Att engagera sig i politiskt 

liv och medborgarskap 
Att vara involverad 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 

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 

Utesluter: 

att åtnjuta mänskliga rättigheter 

(d940) 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivnings-

text, utesluter 

2021-01-01 

d998 Samhällsgemenskap, 

socialt och medborgerligt 

liv, annat specificerat 

d998 Att engagera sig i 

samhällsgemenskap, socialt 

och medborgerligt liv, annat 

specificerat 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

d999 Samhällsgemenskap, 

socialt och medborgerligt 

liv, ospecificerat 

d999 Att engagera sig i 

samhällsgemenskap, socialt 

och medborgerligt liv, 

ospecificerat 

Ändring av 

kodtext 

2021-01-01 

e1 Produkter och teknologi 
Detta kapitel handlar om 

naturliga produkter, av 

människor skapade produkter 

eller system av produkter samt 

om utrustning och teknik i en 

persons omedelbara 

omgivning, som är samlad, 

skapad, producerad eller 

e1 Produkter och teknologi 
Detta kapitel handlar om 

naturliga produkter, av 

människor skapade produkter 

eller system av produkter samt 

om utrustning och teknik i en 

persons omedelbara omgivning, 

som är samlad, skapad, 

producerad eller tillverkad. ISO 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2021-01-01 
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tillverkad. ISO 9999 - 

klassifikationen av tekniska 

hjälpmedel - definierar dessa 

som "varje produkt, instrument, 

utrustning eller tekniskt system 

som används av en 

funktionshindrad person och 

som är särskilt framställd eller 

allmänt tillgänglig för att 

förebygga, kompensera, 

övervaka, lindra eller 

neutralisera" funktionshinder. 

Det är erkänt att vilken produkt 

eller teknik som helst kan vara 

stödjande. (Se ISO 9999: 

Tekniska hjälpmedel för 

personer med funktionshinder - 

klassifikation (andra 

versionen); ISO/TC 173/SC 2; 

ISO/DIS 9999 (rev.). För syftet 

med denna klassifikation av 

omgivningsfaktorer gäller dock 

att stödjande produkter och 

teknik definieras mer ingående 

som en produkt, ett instrument, 

en utrustning eller teknik som 

är anpassad eller 

specialutformad för att 

förbättra funktionstillstånd hos 

en person med funktionshinder 

9999:2016 fastställer en 

klassifikation och terminologi för 

tekniska hjälpmedel, särskilt 

producerad eller allmänt 

tillgänglig för personer med 

funktionsnedsättning. För syftet 

med denna klassifikation av 

omgivningsfaktorer gäller dock 

att stödjande produkter och 

teknik definieras mer ingående 

som en produkt, ett instrument, 

en utrustning eller teknik som är 

anpassad eller specialutformad 

för att förbättra 

funktionstillståndet hos en person 

med ett hälsotillstånd 

e110 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 

e110 Produkter eller substanser 

för egen konsumtion 
Alla naturliga eller mänskligt 

skapade produkter eller 

substanser som samlats, 

preparerats eller tillverkats för 

mänsklig konsumtion 

Innefattar:  

mat och läkemedel 

Ändring av text 

under 

Innefattar 

2016-01-01 

e110 Produkter eller substanser 

för egen konsumtion 
… 

Innefattar:  

mat och läkemedel 

e110 Produkter eller substanser 

för egen konsumtion 
… 

Innefattar:  

mat, läkemedel och dricksvatten 

Ändring av text 

under 

Innefattar 

2018-03-31 

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) 

e1100 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) 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 
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  e1102 Dricksvatten 
Vatten som är lämpligt och 

säkert för egen konsumtion 

Ny kod 2018-03-31 

e115 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 

… 
 

e115 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 

… 

Utesluter: 

produkter och teknik för 

personlig förflyttning och 

transport inomhus och utomhus 

(e120); produkter och teknik för 

kommunikation (e125) 

Tillägg av 

Utesluter 

2016-01-01 

  e1503 Design, konstruktion, 

byggnadsteknik och 

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 

Ny kod 2016-01-01 

e1503 Design, konstruktion, 

byggnadsteknik och 

byggprodukter för 

personers fysiska säkerhet 

i byggnader för allmänt 

bruk 

… 

e1503 Design, konstruktion, 

byggnadsteknik och 

byggnadsprodukter för 

personers fysiska säkerhet i 

byggnader för allmänt bruk 

… 

Ändring av 

kodtext 
2019-09-01 

e155 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 

Innefattar: 

design, konstruktion, 

byggnadsteknik och 

byggnadsprodukter 

e155 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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

Ändring av text 

under 

Innefattar 

2016-01-01 
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  e1553 Design, konstruktion, 

byggnadsprodukter och 

byggnadsteknik för fysisk 

säkerhet för privat bruk 
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) 

Ny kod 2016-01-01 

e1553 Design, konstruktion, 

byggnadsprodukter och 

byggnadsteknik för fysisk 

säkerhet för privat bruk 

… 

e1553 Design, konstruktion, 

byggnadsteknik och 

byggnadsprodukter för 

fysisk säkerhet för privat 

bruk 

… 

Ändrad kodtext 2019-09-01 

e165 Tillgångar 
Produkter eller föremål för 

ekonomiskt utbyte såsom 

pengar, varor, egendom och 

andra värdesaker, som en 

person äger eller till vilka han 

eller hon har nyttjanderätt 

Innefattar: 

materiella och immateriella 

produkter och varor, finansiella 

tillgångar 

e165 Tillgångar 
Produkter eller föremål för 

ekonomiskt utbyte såsom pengar 

och olika former av krediter 

(t.ex. ekonomiskt stöd, banklån, 

inteckningar), varor, egendom 

och andra värdesaker, som en 

person äger eller till vilka han 

eller hon har nyttjanderätt eller 

kan dra nytta av 

Innefattar: 

materiella och immateriella 

produkter och varor, finansiella 

tillgångar 

Ändring av 
beskrivningstext 

2021-01-01 

e210 Fysisk geografi  
Egenskaper hos landformer och 

vattenmassor  

Innefattar: 

geografiska egenskaper som 

innefattas i orografi (relief, 

kvalitet och landomfång och 

landformer innefattande höjd 

över havet), hydrografi 

(vattenmassor såsom sjöar, 

floder, hav)  

e210 Planeten jordens fysiska 

egenskaper  
Egenskaper hos landskap, 

vattenlandskap och havslandskap 

Innefattar: 

landformer, ytor med sötvatten 

och ytor med saltvatten 

Ändring av 

kodtext, ändring 
av beskrivnings-

text och ändring 

av text i 
innefattar 

2019-09-01 

e2100 Landformer 
Landformers kännetecken 

såsom berg, kullar, dalar och 

slätter 

 

e2100 Landformer 
Egenskaper hos landskap såsom 

berg, kullar, dalar och slätter 

Utesluter: 

jord (e270) 

Ändring av 

beskrivningstext 
och tillägg av 

utesluter 

2019-09-01 

e2101 Vattenmassor  
Vattenmassors kännetecken 

såsom sjöar, dammar, floder 

och åar 

e2101 Ytor med sötvattenmassor  
Egenskaper hos vattenlandskap 

såsom sjöar, dammar, floder och 

åar  

Utesluter: 

dricksvatten (e1102) 

Ändring av 
kodtext, ändring 

av beskrivnings-

text och tillägg 
av utesluter 

2019-09-01 
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  e2102 Ytor med saltvattenmassor 
Egenskaper hos havslandskap 

såsom hav och oceaner 

Ny kod 2019-09-01 

e2108 Fysisk geografi, annan 

specificerad 
e2108 Planeten jordens fysiska 

egenskaper, andra 

specificerade 

Ändring av 
kodtext 

2019-09-01 

e2109 Fysisk geografi, 

ospecificerad 
e2109 Planeten jordens fysiska 

egenskaper, ospecificerade 

Ändring av 

kodtext 
2019-09-01 

e220 Flora och fauna 
Växter och djur 

Utesluter: 

husdjur (e350); befolkning 

(e215) 

e220 Flora och fauna 
Växter och djur 

Utesluter: 

stöd från husdjur (e350); 

befolkning (e215) 

Ändring av 

utesluter 

2021-01-01 

e2201 Djur 
Till djurriket räknas flercelliga 

organismer som skiljer sig från 

växter genom vissa typiska 

kännetecken såsom 

förflyttningsförmåga, en icke-

fotosyntetisk metabolism, 

uttalad respons på stimuli, 

begränsad tillväxt och bestämd 

kroppsstruktur såsom vilda djur 

eller boskapsdjur, reptiler, 

fåglar, fiskar, däggdjur 

Utesluter: 

tillgångar (e165); husdjur 

(e350) 

e2201 Djur 
Till djurriket räknas flercelliga 

organismer som skiljer sig från 

växter genom vissa typiska 

kännetecken såsom 

förflyttningsförmåga, en icke-

fotosyntetisk metabolism, uttalad 

respons på stimuli, begränsad 

tillväxt och bestämd 

kroppsstruktur såsom vilda djur 

eller boskapsdjur, reptiler, fåglar, 

fiskar, däggdjur 

Utesluter: 

tillgångar (e165); stöd från 

husdjur (e350) 

Ändring av 

utesluter 

2021-01-01 

e255 Vibration 
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 

e255 Vibration 
Regelbunden eller oregelbunden 

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 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2018-03-31 

e260 Luftkvalitet 
Karakteristika i atmosfären 

utanför byggnader eller 

inneslutna luftområden inom 

byggnader och som kan ge 

användbar eller förvirrande 

information om världen 

Innefattar: 

luftkvalitet inomhus och 

utomhus 

e260 Luft  
Skiktet av gaser, som omger 

planeten jorden, vilket 

huvudsakligen består av kväve 

och syre 

Utesluter: 

fuktighet (e2251); atmosfäriskt 

tryck (e2252) 

Observera att 
koden e260 får 

ny innebörd. 

Luftkvalitet har 
numera kod 

e2600 med 

ändrad 
beskrivningstext 

2019-09-01 

e2600 Luftkvalitet inomhus  
Luftens beskaffenhet inom 

byggnader eller slutna områden 

som den bestäms av lukt, rök, 

fuktighet, luftkonditionering 

e2600 Luftkvalitet  
Kännetecken för atmosfären 

(utanför byggnader) eller slutna 

luftområden (inom byggnader) 

Observera att 

koden e2600 får 
ny innebörd. 

Luftkvalitet 

inomhus har 
numera kod 

2019-09-01 
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(kontrollerad luftkvalitet) eller 

okontrollerad luftkvalitet och 

som kan ge användbar 

information om världen (t.ex. 

lukt av läckande gas) eller 

förvirrande information (t.ex. 

bedövande parfymdoft)  

Innefattar: 

inomhus och utomhus luftkvalitet 

e26000 med 

ändrad 

beskrivningstext 

  e26000 Luftkvalitet inomhus 
Luftens beskaffenhet inom 

byggnader eller slutna område 

såsom lukt, rök, föroreningar 

luftkonditionering (kontrollerad 

luftkvalitet) eller okontrollerad 

luftkvalitet 

Ny kod 

(Luftkvalitet 

inomhus hade 
tidigare kod 

e2600 med annan 

beskrivningstext) 

2019-09-01 

  e26001 Luftkvalitet utomhus 
Luftens beskaffenhet utanför 

byggnader eller inneslutna 

områden såsom lukt, rök, 

föroreningar ozonnivåer och 

andra kännetecken i atmosfären 

Ny kod 

(Luftkvalitet 
utomhus hade 

tidigare kod 

e2601 med annan 
beskrivningstext) 

2019-09-01 

  e26008 Luftkvalitet, annan 

specificerad 

 

Ny kod 

(Luftkvalitet, 
annan 

specificerad hade 

tidigare kod 
e2608) 

2019-09-01 

  e26009 Luftkvalitet, ospecificerad 

 

Ny kod 

(Luftkvalitet, 

ospecificerad 
hade tidigare kod 

e2609kod 

e2609 

2019-09-01 

e2601 Luftkvalitet utomhus 
Luftens beskaffenhet utanför 

byggnader eller inneslutna 

områden som bestäms av lukt, 

rök, fuktighet, ozonnivåer och 

andra kännetecken i atmosfären 

och som ger användbar 

information om världen (t.ex. 

regnlukt) eller förvirrande 

information (t.ex. giftiga 

lukter) 

  Kod utgår och 

ersätts med 

e26001 

2019-09-01 

e2608 Andra specificerade typer av 

luftkvalitet annan 

specificerad  

e2608 Luft, annan specificerad  Observera att 
koden e2608 får 

ny innebörd, se 

även e26008 

2019-09-01 

e2609 Ospecificerade typer av 

luftkvalitet ospecificerad  
e2609 Luft, ospecificerad  Observera att 

koden e2609 får 

ny innebörd, se 

även e26009 

2019-09-01 

  e270 Jord 
Den blandning av mineral- eller 

organiskt material, på planeten 

jordens yta, som fungerar som ett 

naturligt ämne för tillväxt av 

markväxter 

Utesluter: 

materiella tillgångar (e1651) 

Ny kod 2019-09-01 
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  e2700 Jordkvalitet 
Jordens och markytans fysiska, 

kemiska, biologiska och 

radiologiska egenskaper och dess 

kapacitet att bibehålla växt- och 

djurproduktivitet, upprätthålla 

eller förbättra vatten- och 

luftkvaliteten samt stödja 

människors hälsa och boende 

Ny kod 2019-09-01 

  e2708 Jord, annan specificerad Ny kod 2019-09-01 

  e2709 Jord, ospecificerad Ny kod 2019-09-01 

e310 Närfamilj 
… 

Utesluter:  

storfamilj eller utvidgad familj 

(e315); personliga vårdgivare 

och personliga assistenter 

(e340) 

e310 Närfamilj 
… 

Utesluter:  

storfamilj eller utvidgad familj 

(e315); personliga vårdare och 

personliga assistenter (e340)  

Ändring av text 

i utesluter 
2011-11-01 

e310 Närfamilj 
Personer relaterade genom 

födsel, äktenskap eller andra 

relationer som erkänns i sin 

kultur som nära 

familjerelationer såsom makar, 

samboende, föräldrar, syskon, 

barn, fosterföräldrar, 

adoptivföräldrar och far- och 

morföräldrar 

Utesluter: 

storfamilj eller utvidgad familj 

(e315); personliga vårdgivare 

och personliga assistenter 

(e340) 

e310 Stöd från närfamilj 
Stöd som tillhandahålls av 

personer relaterade genom 

födsel, äktenskap eller andra 

relationer som erkänns i sin 

kultur som nära familjerelationer 

såsom makar, samboende, 

föräldrar, syskon, barn, 

fosterföräldrar, adoptivföräldrar 

och far- och morföräldrar 

Utesluter: 

stöd från storfamilj eller utvidgad 

familj (e315); stöd från personer 

i underordnade positioner (e335); 

stöd från personliga vårdgivare 

och personliga assistenter (e340) 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivnings-

text, utesluter 

2021-01-01 

e315 Storfamilj eller utvidgad 

familj 
Personer som är relaterade 

genom släktskap eller 

äktenskap eller andra relationer 

som erkänns i sin kultur som 

utvidgad familj såsom fastrar, 

mostrar, farbröder, morbröder, 

syskonbarn, kusiner 

Utesluter: 

närfamilj (e310) 

e315 Stöd från storfamilj eller 

utvidgad familj 
Stöd som tillhandahålls av 

personer som är relaterade 

genom släktskap eller äktenskap 

eller andra relationer som 

erkänns i sin kultur som utvidgad 

familj såsom fastrar, mostrar, 

farbröder, morbröder, 

syskonbarn, kusiner 

Utesluter: 

stöd från närfamilj (e310) 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivnings-

text, utesluter 

2021-01-01 

e320 Vänner 
Personer som är nära vänner eller 

bekanta och där relationen 

karakteriseras av tillit och 

ömsesidigt stöd 

e320 Stöd från vänner 
Stöd som tillhandahålls av 

personer som är nära vänner eller 

bekanta och där relationen 

karakteriseras av tillit och 

ömsesidigt stöd 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivnings-

text 

2021-01-01 
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e325 Bekanta, kamrater, 

kollegor, grannar och 

personer i umgänget 
Personer som känner varandra 

som bekanta, kamrater, 

kollegor, grannar och som man 

umgås med i arbete, skola eller 

på fritid eller andra 

livssammanhang, och som 

delar demografiska egenskaper 

som t.ex. ålder, kön, religiös 

tro eller etnicitet eller ägnar sig 

åt gemensamma intressen 

Utesluter: 

service och tjänster i 

sammanslutningar och 

organisationer (e5550) 

e325 Stöd från bekanta, 

kamrater, kollegor, grannar 

och personer i umgänget 
Stöd som tillhandahålls av 

personer som känner varandra 

som bekanta, kamrater, kollegor, 

grannar och som man umgås med 

i arbete, skola eller på fritid eller 

andra livssammanhang, och som 

delar demografiska egenskaper 

som t.ex. ålder, kön, religiös tro 

eller etnicitet eller ägnar sig åt 

gemensamma intressen 

Utesluter: 

stöd från service och tjänster i 

sammanslutningar och 

organisationer (e5550) 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivnings-

text, utesluter 

2021-01-01 

e330 Människor i 

maktpositioner 
Personer som har 

beslutsfattande ansvar för 

andra och som enligt sociala 

definitioner har inflytande eller 

makt, baserat på deras sociala, 

ekonomiska, kulturella eller 

religiösa roller i samhället 

såsom lärare, arbetsgivare, 

arbetsledare, religiösa ledare, 

ställföreträdande beslutsfattare, 

förmyndare, gode män 

e330 Stöd från personer i 

maktpositioner 
Stöd som tillhandahålls av 

personer som har beslutsfattande 

ansvar för andra och som enligt 

sociala definitioner har 

inflytande eller makt, baserat på 

deras sociala, ekonomiska, 

kulturella eller religiösa roller i 

samhället såsom lärare, 

arbetsgivare, arbetsledare, 

religiösa ledare, ställföreträdande 

beslutsfattare, förmyndare, gode 

män 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivnings-

text 

2021-01-01 

e335 Människor i 

underordnade positioner 
Personer vilka i sitt dagliga liv 

är påverkade av människor i 

maktpositioner i arbete, skola 

och andra situationer såsom 

studerande, arbetare och 

medlemmar i en religiös grupp 

Utesluter: 

närfamilj (e310) 

e335 Stöd från personer i 

underordnade positioner 
Stöd som tillhandahålls av 

personer vilka i sitt dagliga liv är 

påverkade av människor i 

maktpositioner i arbete, skola 

och andra situationer såsom 

studerande, arbetare och 

medlemmar i en religiös grupp 

Utesluter: 

stöd från närfamilj (e310) 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivnings-

text, utesluter 

2021-01-01 

e340 Personliga vårdgivare och 

personliga assistenter 
….. eller andra som fungerar 

som primära vårdgivare 

e340 Personliga vårdare och 

personliga assistenter 
….eller andra som fungerar som 

primära vårdare 

Ändring av 

kodtext 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2011-11-01 

e340 Personliga vårdgivare och 

personliga assistenter 
Personer som ger tjänster som 

behövs för att hjälpa andra 

personer i deras dagliga 

aktiviteter och att klara av sitt 

arbete, utbildning eller andra 

livssituationer, stöd som ges 

e340 Stöd från personliga 

vårdgivare och personliga 

assistenter 
Stöd som tillhandahålls av 

personer som ger tjänster som 

behövs för att hjälpa andra 

personer i deras dagliga 

aktiviteter och att klara av sitt 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivningste

xt, utesluter 

2021-01-01 
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antingen genom offentliga eller 

privata fonder eller på annan 

frivillig grund såsom 

hemtjänstpersonal, personliga 

assistenter, hjälp med transport, 

betald hjälp, barnflicka eller 

andra som fungerar som 

primära vårdgivare 

Utesluter: 

närfamilj (e310); storfamilj 

eller utvidgad familj (e315); 

vänner (e320); service och 

tjänster för allmänna sociala 

stödinsatser (e5750); 

yrkesutövare inom hälso- och 

sjukvård (e355) 

arbete, utbildning eller andra 

livssituationer, stöd som ges 

antingen genom offentliga eller 

privata fonder eller på annan 

frivillig grund såsom 

hemtjänstpersonal, personliga 

assistenter, hjälp med transport, 

betald hjälp, barnflicka eller 

andra som fungerar som primära 

vårdgivare 

Utesluter: 

stöd från närfamilj (e310); stöd 

från storfamilj eller utvidgad 

familj (e315); stöd från vänner 

(e320); service och tjänster för 

allmänna sociala stödinsatser 

(e5750); stöd från yrkesutövare 

inom hälso- och sjukvård (e355) 

e345 Okända människor 
Personer som är obekanta och 

utan släktskap, eller som man 

ännu inte har någon relation 

eller kontakt med, såsom 

människor som är okända för 

personen men som delar 

livssituation med denne som 

t.ex. vikarierande lärare, 

medarbetare, vårdare 

e345 Stöd från okända personer 
Stöd som tillhandahålls av 

personer som är obekanta och 

utan släktskap, eller som man 

ännu inte har någon relation eller 

kontakt med, såsom människor 

som är okända för personen men 

som delar livssituation med 

denne som t.ex. vikarierande 

lärare, medarbetare, vårdare 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivningste

xt 

2021-01-01 

e350 Husdjur 
Djur som ger fysiskt, 

emotionellt eller psykologiskt 

stöd såsom sällskapsdjur 

(hundar, katter, fåglar, fiskar 

etc.) och djur för egen 

förflyttning och transport 

Utesluter: 

djur (e2201); tillgångar (e165) 

e350 Stöd från husdjur 
Stöd som tillhandahålls av djur 

som ger fysiskt, emotionellt eller 

psykologiskt stöd såsom 

sällskapsdjur (hundar, katter, 

fåglar, fiskar etc.) och djur för 

egen förflyttning och transport 

Utesluter: 

djur (e2201); tillgångar (e165) 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivningste

xt 

2021-01-01 

e355 Yrkesutövare inom hälso- 

och sjukvård 
Alla som utövar ett yrke inom 

hälso- och sjukvårdssystem 

såsom läkare, sjuksköterskor, 

sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter, logopeder, 

audionomer, ortopedtekniker 

och kuratorer 

Utesluter: 

andra yrkesutövare (e360) 

e355 Stöd från yrkesutövare 

inom hälso- och sjukvård 
Stöd som tillhandahålls av alla 

som utövar ett yrke inom hälso- 

och sjukvårdssystem såsom 

läkare, sjuksköterskor, 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter, 

logopeder, audionomer, 

ortopedtekniker och kuratorer 

Utesluter: 

stöd från andra yrkesutövare 

(e360) 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivningste

xt, utesluter 

2021-01-01 

e360 Andra yrkesutövare 
Alla som utövar ett yrke 

utanför hälso- och 

sjukvårdssystemet såsom 

advokater, socialarbetare, 

e360 Stöd från andra 

yrkesutövare 
Stöd som tillhandahålls av alla 

som utövar ett yrke utanför 

hälso- och sjukvårdssystemet 

Ändring av 

kodtext, 

beskrivnings-

text, utesluter 

2021-01-01 
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lärare, arkitekter eller 

formgivare 

Utesluter: 

yrkesutövare inom hälso- och 

sjukvården (e355) 

såsom advokater, socialarbetare, 

lärare, arkitekter eller formgivare 

Utesluter: 

stöd från yrkesutövare inom 

hälso- och sjukvården (e355) 

  e398A Person som vårdar eller 

stödjer närstående 
Stöd från personer som vårdar 

eller stödjer en närstående (enligt 

5 kap. 10 § SoL) 

Ny kod 2017-01-01 

e398A Person som vårdar eller 
stödjer närstående 
Stöd från personer som vårdar 

eller stödjer en närstående (enligt 5 

kap. 10 § SoL) 

e398A Personligt stöd från person 
som vårdar eller stödjer en 
närstående 
Stöd som tillhandahålls av 

personer som vårdar eller stödjer 

en närstående (enligt 5 kap. 10 § 

SoL) 

 

Ändrad kodtext 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2022-01-01 

e440 Personliga attityder hos 

personlig vårdgivare och 

personliga assistenter 
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 

e440 Personliga attityder hos 

personlig vårdare och 

personliga assistenter 
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 

Ändring av 

kodtext 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2011-11-01 

e530 Service, tjänster, system och 

policies för allmänna 

nyttigheter  

Service, tjänster, system och 

policies för att allmänt 

tillhandahålla nyttigheter 

såsom vatten, bränsle, 

elektricitet, renhållning, 

allmänna transportmedel och 

andra nödvändiga tjänster 

Utesluter: 

service, tjänster, system och 

policies för beskydd av 

medborgare (e545) 

e530 Service, tjänster, system och 

policies för allmänna 

nyttigheter  

Service, tjänster, system och 

policies för att allmänt 

tillhandahålla nyttigheter såsom 

vatten, bränsle, elektricitet, 

renhållning och andra 

nödvändiga tjänster 

Utesluter: 

service, tjänster, system och 

policies för beskydd av 

medborgare (e545) 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2022-01-01 

e575 Service, tjänster, system 

och policies för allmänna 

sociala stödinsatser 
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 

e575 Service, tjänster, system och 

policies för allmänna sociala 

stödinsatser 
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  

Ändring av text 

i utesluter 
2011-11-01 
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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) 

… 

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 för allmänna 

sociala stödinsatser 
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  

… 

e575 Service, tjänster, system och 

policies för allmänna sociala 

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 

… 

Ändring av 

beskrivnings-

text 

2016-01-01 

e575 Service, tjänster, system 

och policies för allmänna 

sociala 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 

Utesluter: 

service, tjänster, system och 

policies inom socialförsäkring 

(e570); personliga vårdgivare 

och personliga assistenter 

(e340); service, tjänster, system 

och policies inom hälsovård 

(e580) 

e575 Service, tjänster, system och 

policies för allmänna sociala 

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 

Utesluter: 

service, tjänster, system och 

policies inom socialförsäkring 

(e570); stöd från personliga 

vårdgivare och personliga 

assistenter (e340); service, 

tjänster, system och policies 

inom hälsovård (e580) 

Ändring av 

utesluter 
2021-01-01 

e585 Service, tjänster, system 

och policies för utbildning 

och yrkesförberedelse 
Service, tjänster, system och 

policies för att anskaffa, 

bibehålla och förbättra 

kunskap, expertis och 

yrkesmässiga eller konstnärliga 

färdigheter. Se UNESCO's 

International Standard 

e585 Service, tjänster, system och 

policies för utbildning och 

yrkesförberedelse 
Service, tjänster, system och 

policies för att anskaffa, 

bibehålla och förbättra kunskap, 

expertis och yrkesmässiga eller 

konstnärliga färdigheter. Se 

UNESCO's International 

Standard Classification of 

Education (ISCED 2013) 

Ändring av 

beskrivningste

xt 

2021-01-01 
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Ursprungstext i ICF Ändring i/tillägg till ICF Kommentar Ändrings- 
datum 

Classification of Education 

(ISCED 1997) 

  e58500 Service och tjänster för stöd 

och anpassning inom 

utbildning 
Service, tjänster och program 

som har att göra med rimligt 

boende, individuellt stöd och 

anpassning som tillgodoser 

individuella krav för att 

underlätta effektiv utbildning, 

såsom tillhandahållande av 

anpassat läromedel och metoder, 

stödpersonal, anpassade 

läroplaner för olika 

utbildningsnivåer (t.ex. förskola, 

grundskola, gymnasium, 

eftergymnasiala institutioner, 

professionella program, 

utbildning och 

kompetensprogram, 

lärlingsplatser och fortbildning), 

inklusive de som tillhandahåller 

dessa tjänster 

Ny kod 2021-01-01 

e590 Service, tjänster, system 

och policies för arbete och 

sysselsättning 
Service, tjänster, system och 

policies som sammanhänger 

med att finna passande arbete 

för personer som är arbetslösa 

eller söker annat arbete eller 

för att stödja personer som 

redan är anställda och som vill 

avancera i karriären 

Utesluter: 

service, tjänster, system och 

policies inom ekonomi (e565) 

e590 Service, tjänster, system och 

policies för arbete och 

sysselsättning 
Service, tjänster, system och 

policies som sammanhänger med 

att finna passande arbete för 

personer som är arbetslösa eller 

söker annat arbete eller för att 

stödja personer som redan är 

anställda och som vill avancera i 

karriären 

Utesluter: 

service, tjänster, system och 

policies inom ekonomi (e565); 

service, tjänster, system och 

policies för utbildning och 

yrkesförberedelse (e585) 

Ändring av 

utesluter 

2021-01-01 

  e598A Service, tjänster, system och 

policies - Upplevd kvalitet 
Den enskildes eller närståendes 

upplevelse av kvalitet i 

insatser/aktiviteter 

Ny kod 2017-01-01 

  e598B Service, tjänster, system och 

policies - Upplevd 

delaktighet 
Den enskildes eller närståendes 

upplevda delaktighet i planering 

och genomförande av 

insatser/aktiviteter 

Ny kod 2017-01-01 
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Ursprungstext i ICF Ändring i/tillägg till ICF Kommentar Ändrings- 
datum 

Index 

 

Attityder 

… 
- personliga vårdgivare ,174 

Index 

sid 255 
Attityder 
… 

- personliga vårdare ,174 

Ändring av 

sökord i index 
2011-11-01 

Index  Personlig vårdgivare, 172 Index Personlig vårdare, 172 Ändring av 

sökord i index 
2011-11-01 

Index  Personligt stöd och 

personliga relationer, givna 

av 

… 
- personliga vårdgivare,172 

Index Personligt stöd och personliga 

relationer, givna av 

… 

- personliga vårdare,172 

Ändring av 

sökord i index 
2011-11-01 

Index  Vårdgivare, 148, 172 Index Vårdare, 148,172 Ändring av 

sökord i index 
2011-11-01 

 

Texten är i vissa fall understruken för att tydliggöra 

ändringen.  

www.socialstyrelsen.se/klassifikationer 

Eventuella sidhänvisningar ovan gäller den tryckta 

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (ICF). 

http://www.socialstyrelsen.se/klassifikationer

