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Forord
Det er en glede for Sosial- og helsedirektoratet å kunne presentere
Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og
helse, ICF, for første gang i norsk språkdrakt. Etter ca. 20 års arbeid
vedtok Verdens helseforsamling i mai 2001 denne nye
klassifikasjonen. Dermed introduserte WHO et nytt mål på helse.
Tradisjonelle indikatorer på helse har vært basert på
sykdomstilstander, dødelighet og dødsårsaker. ICF gjør det mulig å
klassifisere menneskers funksjonsevne relatert til deres mulighet for
deltakelse i sosialt liv. Slik deltakelse vil kunne fordre
tilrettelegging som hjelpemidler og tilpasning av omgivelsene. ICF
fanger opp slike forhold. Dermed er det mulig å bruke denne
klassifikasjonen til å opparbeide kunnskap som får betydning for
framtidig utforming av helsetjenester, rettsforhold og sosialpolitikk.
ICF skal ikke erstatte den internasjonale sykdomsklassifikasjonen,
ICD-10. I enkelte sammenhenger kan det være ønskelig å benytte
begge klassifikasjoner, andre ganger mer uavhengig.
ICF er i enkelte henseende uferdig. Brukere av klassifikasjonen vil i
dag savne kriterier for gradering av funksjonsnivå. Det vil ta tid å få
slike på plass, og det forutsetter internasjonalt samarbeid. Verken
WHO eller fagmiljøene vil vente på slike kriterier før
klassifikasjonen blir allment tilgjengelig. Med dette forbeholdet har
direktoratet stor tro på at foreliggende utgave vil komme til nytte
for mange brukere.
KITH har forestått oversettelsen av ICF til norsk. Bjørn Buan har
vært prosjektleder og Glen Thorsen har vært oversetter. Arbeidet
har hatt støtte av en referansegruppe ledet av direktoratet. (Se
vedlegg 3.) Utkastet til oversettelse ble sendt ut på en høring som
resulterte i flere forbedringer. De nødvendige språklige avklaringer
i referansegruppen lot seg greit gjennomføre. I det foreliggende
resultatet er det lagt stor vekt på konsistens i valg av termer.

Innenfor disse rammene er intensjonen at klassifikasjonen skal
framstå i et språk som presenterer begrepene forståelig og presist
for flest mulig brukergrupper. Det erkjennes at noen brukere av
klassifikasjonen vil oppleve enkelte termer som annerledes eller
fremmede ut fra sin tradisjon, men slike reaksjoner vil
nødvendigvis komme i forbindelse med en nasjonal normering.
Under oversettelsesarbeidet har det vært et nyttig samarbeid med de
øvrige nordiske land i regi av Nordiskt center för klassifikationer i
hälso- och sjukvården, som er det nordiske samarbeidssenteret for
WHO-FIC (WHOs internasjonale klassifikasjonsfamilie).
I tråd med krav fra WHO, er foreliggende utgave et resultat av en
oversettelse og tilbakeoversettelse til engelsk originalutgave under
tilnærmet uavhengige prosesser. Avvik mellom resultatene ble
behandlet av referansegruppen. Direktoratet engasjerte Linda
Grytten til å gjennomføre tilbakeoversettelsen.
Den norske utgaven av ICF foreligger i to bokutgaver, en
kortversjon (denne versjonen) og en fullstendig versjon.
Kortversjonen utelater de mest detaljerte underinndelinger av
kategorier.
Nå er tiden kommet til å vinne erfaringer og høste gevinster ved
bruk. Direktoratet utgir ICF med en erkjennelse av at det er et
behov for både kunnskaper og videre tilrettelegging, slik at
framtidige brukere settes i stand til å bruke klassifikasjonen på en
forsvarlig og effektiv måte. Direktoratet har utarbeidet
undervisningsmateriell, og det vil bli gjennomført et
introduksjonskurs i hver av helseregionene. KITH skal gi løpende
brukerstøtte og håndtere oppdateringsoppgaver i samarbeid med en
faglig referansegruppe.
Sosial- og helsedirektoratet, desember 2003
Bjørn Inge Larsen
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1.

Innledning

Bakgrunn

I den internasjonale familie av helseklassifikasjoner som Verdens
helseorganisasjon (WHO) utvikler, er Internasjonal klassifikasjon
av funksjon, funksjonshemming og helse - ICF1 - det nyeste
hovedmedlem. Den overordnede målsetting med ICF er å opprette
et enhetlig idégrunnlag og språk for å beskrive helse og
helserelaterte forhold. ICF definerer bestanddeler av helsebegrepet
og noen helserelaterte bestanddeler av menneskelig velvære (som
utdanning og sysselsetting). De emneområder, domener2, som
finnes i ICF kan derfor betraktes som helsedomener og
helserelaterte domener. Disse domenene beskrives i ICFs
idégrunnlag fra kroppens, individets og samfunnets perspektiv, i to
søyler: (1) Kroppsfunksjoner og –strukturer, og (2) Aktiviteter og
deltagelse3. Idégrunnlaget for ICF er at alle kroppsfunksjoner,
aktiviteter og deltagelse omfattes av paraplybetegnelsen funksjon.
Tilsvarende er funksjonshemming en paraplybetegnelse for
funksjonsavvik4, aktivitetsbegrensninger og

1

International Classification of Functioning, Disability and Health, en videreføring av
ICIDH, se nedenfor. Etter fem års systematiske feltutprøvinger og internasjonale
konsultasjoner, ble ICF godkjent til internasjonalt bruk av Verdens Helseforsamling 22.
mai 2001 (resolusjon WHA54.21).

2

Med et domene forstås her en praktisk og meningsfylt samling av beslektede fysiologiske
funksjoner, anatomiske trukturer, aktiviteter, oppgaver eller livsområder.

3

Disse termene erstatter de eldre termene ”impairment” (funksjonstap), ”disability”
(uførhet) og ”handicap” (sosial konsekvens av uførhet), og utvider klassifikasjonens
virkefelt til å tillate at positive livserfaringer også kan beskrives. De nye termene er
definert i dette innledningskapittelet, og utviklet i detalj i klassifikasjonen.

4

I denne veiledningen er termen avvik brukt for å gjengi den engelske originalens term
impairment, som kan gjelde både funksjon og struktur. Det vises til avsnitt 3.3 om
klassifikasjonens enhet, og understrekes at bruken av termen avvik gjelder problemer og
livssituasjoner, ikke personer. Det er viktig å forstå termen i denne betydning, slik at den

3
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deltagelsesinnskrenkninger. Dessuten klassifiserer ICF
miljøfaktorer som kan påvirke alle aspekter av funksjon og
funksjonshemming. På denne måten kan ICF gjøre det mulig å
registrere nyttige profiler for menneskers funksjon,
funksjonshemming og helse innenfor ulike emneområder. Men det
må påpekes at den konkrete oppbygging av klassifikasjonen av
grunner som vil fremgå senere ikke helt svarer til den beskrivelse
av idégrunnlaget som er skissert her.
ICF tilhører den internasjonale familie av klassifikasjoner (WHOFIC: Family of International Classifications), som WHO har
utviklet til systematisering av forskjellige helseforhold. WHO-FIC
utgjør et rammeverk for å representere et vidt spektrum av
helseinformasjon i kodet form, for eksempel diagnoser, funksjon,
funksjonshemming, og årsaker til kontakt med helsetjenesten.
Systemet bruker et standardisert felles språk som tillater
informasjonsutveksling om helse og helsetjenester verden rundt,
som omfatter mange former for helsefag og helsevitenskap.
Med hjelp av WHO-FIC, klassifiseres helsetilstander (sykdommer,
lidelser, skadetilstander, og andre helseproblemer) primært i ICD10,5 som i hovedsak retter seg etter sykdomsårsak, og som
beskriver den befatning helsetjenesten har hatt med en persons
helsetilstander ved avslutningen av et kontakttilfelle. Til forskjell
har ICF til hensikt å klassifisere menneskers helse i form av
funksjon og funksjonshemming, både i forhold til kroppsfunksjoner

ikke kan fortolkes som en negativ karakteristikk av personer. Det er ikke mulig å
klassifisere en person som ”avviker” ved hjelp av ICF, og slike negativt ladete
oppfatninger av mennesker har intet med ICF å gjøre eller med bruken av termen avvik i
forbindelse med ICF.
5

Den internasjonale statistiske klassifikasjon av sykdommer og beslektede
helseproblemer, 10. revisjon, ble utviklet av WHO 1992-94, tatt i bruk i somatiske
sykehus i Norge fra 1999 (for psykisk helsevern fra 1997, i dødsårsaksregistrering fra
1998).
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og kroppsstrukturer på den ene side, og til dagliglivets aktiviteter
og deltagelse i sosial sammenheng på den annen side. Således er
ICF og ICD-10 utfyllende i forhold til hverandre, og det er WHOs
ønske at brukere av klassifikasjonene skal anvende begge til en mer
meningsfylt beskrivelse av helsetilstanden hos enkeltmennesker og
i befolkninger, ved at funksjon knyttes til helsetilstand6.
ICF vil således klassifisere funksjonskonsekvenser av tilstander
klassifisert i ICD-10 og sette dem inn i en videre helsemessig,
sosial og miljømessig sammenheng. Vedrørende ICFs forhold til
”medisinsk” og ”sosial” forståelse av funksjon og
funksjonshemming, vises til redegjørelse på slutten av avsnitt 5.2.
Kombinasjonen av diagnostisk informasjon i ICD-10 og beskrivelse
av funksjon i ICF vil gi et bredere og mer meningsfylt bilde av
personlig helse og folkehelse som grunnlag for tiltak på individuelt
plan og i samfunnsperspektiv.
Det kan fortone seg som en overlapping mellom de to
klassifikasjonene når ICF har koder for avvik i kropsfunksjoner og
kroppstruktur som i visse tilfelle har stor likhet med ICD-10kategorier. Men perspektivet er hele tiden at ICD-10 er
årsaksorientert i forhold til at en person søker helsehjelp, og
beskriver symptomer som ledd i en diagnostisk forståelse av
situasjonen. ICF beskriver derimot konsekvenser av helsetilstander
for funksjon og funksjonshemming. Hensikten med ICF er ikke å
erstatte ICD-10 for noe formål, men for noen anvendelser er ICFkoder alene tilstrekkelige.
ICF er en videreutvikling av ICIDH7, som ble utgitt som testversjon
i 1980. Siden den tid har denne forløperen til ICF vært utprøvd til

6

For eksempel kan to personer med samme sykdom ha forskjellig funksjonsnivå, og to
personer med samme funksjonsnivå på et gitt område kan ha helt forskjellige
helsetilstander.

7

International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps
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forskjellige formål, som grunnlag for statistikk, forskning og
undervisning på ulike områder. På grunnlag av erfaringene har
fokus ved utviklingen av ICF blitt endret fra å gjelde konsekvenser
av sykdom til å gjelde bestanddeler av helse. ICF er ikke bare
begrenset til å beskrive negative forhold, men også positive, selv
om mulighetene til dette ikke er fullt utviklet i denne første
versjonen. ICF beskriver faktorer av helsemessig betydning i
menneskers livssituasjon, men forholder seg likevel nøytral til
årsakssammenhenger, og er ikke beregnet for å klassifisere
risikofaktorer for helse, eller årsaker til helseskade som sådan. Men
ICF kan gi et grunnlag for forskning og undersøkelser om slike
årsakssammenhenger som knytter seg til menneskers
livsbetingelser.

2.

Målsetting for ICF

ICF er en klassifikasjon for flere formål, utformet for å brukes i
forskjellige fagområder og helsetjenester. Den skal:
•

Gi et grunnlag for vitenskapelige undersøkelser av helse og
helserelaterte tilstander, resultater og årsaksfaktorer

•

Være et felles språk for beskrivelse av helse og helserelaterte
forhold, for å bedre informasjonsutvekslingen mellom
forskjellige aktører, som helsearbeidere, forskere, politikere
og offentligheten, inklusive personer med funksjonshemming

•

Tillate utveksling av informasjon på tvers av landegrenser,
mellom ulike helsefag og over tid

•

Utgjøre et systematisk kodeverk for
helseinformasjonssystemer

Bruken av ICF krever utvikling av meningsfylte og praktiske
informasjonssystemer for å ivareta den gjensidige sammenheng

6
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mellom disse målene til bruk i forbrukerinformasjon,
kvalitetssikring, helsepolitikk og resultatbedømmelse i de
forskjellige kulturer i verden.

2.1 Bruksområder for ICF
Siden offentliggjørelse i form av testversjonen ICIDH i 1980, har
klassifikasjonen vært anvendt til forskjellige formål:
•

Som verktøy for statistikk: Befolkningsundersøkelser og
kartlegging, informasjonssystemer for ledelse av
helsetjenester

•

Som forskningsverktøy: For å måle resultater, livskvalitet
eller miljøfaktorer

•

Som klinisk verktøy: Til behovsanalyser, planlegging av
målrettede tiltak i forhold til funksjon og sysselsetting,
rehabilitering, og bedømmelse av tiltakenes virkning.

•

Som verktøy for sosialpolitikk: Ved planlegging av sosial
trygd, erstatningsordninger, planlegging og gjennomføring av
sosialpolitiske strategier.

Funn og resultater skal kunne brukes i helse- og sosialpolitikk og
ved utforming av offentlige trygdesystemer og sosialtjenester,
forsikringsordninger, erstatningsrett, sysselsetting, helseutdanning
og miljørettet helsearbeid. Den er utviklet i overensstemmelse med
FNs standardregler for like muligheter for mennesker med
funksjonshemming8, og skal således også ivareta

8

The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities.
Anerkjent av FNs generalforsamlings 48. møte 20. desember 1993 (Resolusjon 47/96).
Utgitt av FNs avdeling for offentlig informasjon, 1994.

7
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menneskerettighetsaspektet ved de omtalte formål og
anvendelsesområder.
Foruten disse bruksområdene, tilbyr ICF et begrepsapparat for
informasjon av betydning for den personlige helse, inklusive
egenomsorg og forebyggende helsearbeid, og kan understøtte
funksjonshemmedes deltagelse ved å fjerne eller redusere
samfunnsmessige hindere og stimulere til å bygge opp sosiale
støtte- og hjelpeordninger. ICF er også nyttig for å studere
helsetjenestesystemer, både hva bedømmelse og strategiutvikling
angår.

8
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Egenskaper ved ICF

En klassifikasjon bør bygge på et begrepsapparat9 som avgrenser
dens virkelighet, det vil si den del av virkeligheten klassifikasjonen
skal brukes i. Den må dessuten ha et velavgrenset omfang innenfor
sin virkelighet.

3.1 ICFs virkelighet
ICF omfatter alle sider av menneskers helse og noen bestanddeler
av menneskelig velvære som har tilknytning til helse, og beskriver
dem i form av helsedomener og helserelaterte domener.10 Men
klassifikasjonen holder seg til helsesammenhenger, og dekker ikke
omstendigheter som ikke er helserelatert, således ikke slike som
skyldes sosioøkonomiske faktorer. For eksempel klassifiseres ikke
fattigdom og arbeidsløshet.
Det er en utbredt misforståelse at ICF bare handler om personer
med funksjonshemming. Den omfatter tvert i mot alle mennesker.
Helseforhold og helserelaterte forhold med tilknytning til alle

9

Med et begrep forstås her en tankemessig enhet kjennetegnet ved unike egenskaper, til
forskjell fra en term, som er det språklige uttrykk (betegnelsen) for begrepet - i denne
sammenheng et faguttrykk. I norsk dagligtale brukes uheldigvis ofte begrep som
ensbetydende med betegnelse, hvilket fører til misforståelser. Mens flere termer
(synonymer) kan brukes om samme begrep, og en term (homonym) kan brukes om mer
enn ett begrep – og således endre betydning i ulike sammenhenger eller over tid – er et
begrep definisjonsmessig uforanderlig. Hvis de egenskaper som begrepet er dannet på
grunnlag av forandres, oppstår nye begrep.
10

Eksempler på helsedomener er syn, hørsel,, gangfunksjon, læring og hukommelse, mens
helserelaterte domener omfatter blant annet transport, utdanning og sosiale interaksjoner.

9
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helsetilstander kan beskrives ved hjelp av ICF. Med andre ord, har
ICF universell anvendelse.11

3.2 ICFs omfang
ICF gir en beskrivelse av forhold som har å gjøre med menneskelig
funksjon og innskrenkninger i den, og strukturerer denne
informasjonen på en meningsfylt, sammenhengende og lett
tilgjengelig måte.
ICFs omfang kan beskrives slik:
Det begrepsmessige grunnlag for klassifikasjonen omfatter to
hovedområder. Det første er funksjon og funksjonshemming, det
andre er kontekstuelle faktorer.
Emneområdene innenfor disse begrepsmessige hovedområdene er:
1.

Funksjon og funksjonshemming:
Emneområdet kroppen, som er beskrevet i klassifikasjonens
to første dimensjoner (delklassifikasjoner) kroppsfunksjoner
og kroppsstrukturer. Kapitlene innenfor disse to
delklassifikasjonene er ordnet etter organsystem.
Delklassifikasjonen aktiviteter og deltagelse omfatter alle
sider av menneskelig utfoldelse, både som individ og i forhold
til medmennesker. De er representert i ICF ved den tredje
delklassifikasjonen, som bærer denne tittelen.

11

Bickenbach JE, Chatterji S, Badley EM, Üstün TB. Models of disablement,
universalism and the ICIDH, Social Science and Medicine, 1999, 48:1173-1187.
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Kontekstuelle faktorer
Den siste delklassifikasjonen, miljøfaktorer er den ene av de
to kontekstuelle emneområder i ICFs begrepsapparat.
Miljøfaktorer påvirker alle sider av funksjon og
funksjonshemming, og er ordnet i rekkefølge fra
enkeltmenneskets nærmeste miljø til mer allmenne
miljøforhold i samfunnet.
Med i begrepsapparatets kontekstuelle faktorer hører også
personlige faktorer, men de lar seg ikke klassifisere i ICF på
grunn av de store sosiale og kulturelle variasjoner i
oppfatningen av dem.

De komponenter i ICF som gjelder funksjon og funksjonshemming
kan uttrykkes på to måter. På den ene side kan de brukes for å vise
problemer (for eksempel funksjonsavvik, aktivitetsbegrensning
eller deltagelsesinnskrenkning, som sammenfattes under
paraplytermen funksjonshemming. På den annen side kan de vise
problemløse (altså nøytrale) sider av helse og helserelaterte forhold
under paraplytermen funksjon.
Disse komponentene av funksjon og funksjonshemming fortolkes
ved hjelp av fire adskilte, men sammenhengende
begrepskonstruksjoner. Disse begrepskonstruksjonene
operasjonaliseres ved bruk av modifikatorkoder. Kroppsfunksjoner
og kroppsstrukturer kan fortolkes ved hjelp av endringer i
fysiologiske systemer eller i anatomiske strukturer. For
komponenten Aktiviteter og deltagelse finnes det to slike
begrepskonstruksjoner: Utførelse og kapasitet. (Se avsnitt 4.2.)
Et menneskes funksjon og funksjonshemming oppfattes som en
dynamisk vekselvirkning12 mellom helsetilstander (sykdommer,

12

Avhengig av brukerens ståsted, kan denne vekselvirkningen betraktes som en prosess
eller et resultat.
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lidelser, skadetilstander etc.) og kontekstuelle faktorer. Som omtalt
ovenfor, omfatter kontekstuelle faktorer både personlige faktorer
(selv om de ikke kan klassifiseres i ICF) og miljøfaktorer. ICF
inneholder en omfattende liste over miljøfaktorer, som er en
vesentlig del av klassifikasjonen. Miljøfaktorer inngår i
vekselvirkning med alle sider av funksjon og funksjonshemming.
Den grunnleggende begrepskonstruksjon i delklassifikasjonen
miljøfaktorer er fremmende eller hindrende virkninger av særtrekk
ved den fysiske, sosiale og holdningsmessige virkelighet.

3.3 Klassifikasjonens grunnenhet
ICF klassifiserer helseforhold og helserelaterte forhold.
Grunnenhetene i klassifikasjonen er derfor kategoriene innenfor
helse- og helserelaterte domener. Det er derfor viktig å merke seg at
det ikke er personer som er grunnenhetene for klassifikasjon i ICF.
Det vil si at ICF ikke klassifiserer mennesker, men beskriver hvert
enkelt menneskes situasjon innenfor et spektrum av helse- og
helserelaterte domener. Videre gjøres beskrivelsen alltid innenfor
en kontekst av miljøfaktorer, som klassifiseres, og personlige
faktorer, som ikke kan klassifiseres.

3.4 Utgaver av ICF
ICF utgis i to forskjellige utgaver for å møte ulike brukeres behov
for detaljeringsgrad. Den fulle versjonen av ICFomfatter inntil fire
hierarkiske nivåer under hver delklassifikasjon, (fraregnet
blokknivået). Det vil si at den har kategorikoder med én bokstav og
fra tre til fem sifre. Den korte versjonen, som foreligger her,
omfatter bare de to høyeste nivåene, det vil si at kodene har én
bokstav og tre sifre. Den fulle versjonens kategorier kan aggregeres
til kortversjonen, men dette gjelder ikke de modifikatorkoder som
skal legges til kategoriene.

12
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Oversikt over komponentene i
ICFs begrepsapparat
DEFINISJONER13

I sammenheng med helse:
Kroppsfunksjoner er organsystemenes fysiologiske funksjoner,
inklusive mentale funksjoner.
Kroppsstrukturer er anatomiske deler av kroppen, som organer,
lemmer og deres enkeltdeler.
Avvik er problemer ved kroppsfunksjoner og -strukturer, som ved
feil eller tap av betydning.
Aktiviteter er et menneskes utførelse av oppgaver og handlinger.
Deltagelse er å engasjere seg i en livssituasjon.
Aktivitetsbegrensninger er vanskeligheter en person kan ha ved å
utøve aktiviteter.
Deltagelsesinnskrenkninger er problemer en person kan oppleve
ved deltagelse.
Miljøfaktorer utgjør til sammen de fysiske, sosiale og
holdningsmessige omgivelser hvor en person utfolder sitt liv.

13

Se også vedlegg 1: Taksonomiske og terminologiske spørsmål
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En oversikt over disse begrepene gis i tabell 1. De forklares
nærmere i operasjonelle termer i avsnitt 5.1. Som tabellen viser:
•

ICF omfatter to hovedområder, som hver inneholder to
emneområder
1.

2.

Funksjon og funksjonshemming
(a)

Kroppsfunksjoner og kroppsstrukturer
(delklassifikasjonene b og s)

(b)

Aktiviteter og deltagelse (delklassifikasjon d)

Kontekstuelle faktorer
(c)

Miljøfaktorer (delklassifikasjon e)

(d)

Personlige faktorer (ikke klassifiserbare)

•

Hvert emneområde kan i prinsippet uttrykkes både positivt og
negativt (men positive modifikatorkoder er bare utviklet for
delklassifikasjon e)

•

Hvert emneområde består av ulike domener, og innenfor hvert
domene ulike kategorier, som er klassifikasjonens
grunnenheter. En persons helseforhold og helserelaterte
forhold kan registreres ved å velge høvelige kategorikoder, og
så legge til modifikatorkoder, som i de fleste tilfelle
spesifiserer graden av avvik i den aktuelle kategorien, eller i
hvilken grad en miljøfaktor er et hinder eller en fremmende
faktor.
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Tabell 1. En oversikt over ICFs begrepsapparat
Hovedområde 1:
Funksjon og funksjonshemming

Hovedområde 2:
Kontekstuelle faktorer

Emneområder

Kroppsfunksjoner
og -strukturer

Aktiviteter og
deltagelse

Miljø-faktorer

Personlige
faktorer

Domener

Kroppsfunksjoner
Kroppsstruk
kropps turer

Livsområder
(oppgaver,
handlinger)

Ytre
påvirkning på
funksjon
og funksjonshemming

Indre
påvirkning
på funksjon
og
funksjonshemming

Endring i funksjoner
(fysiologiske)

Kapasitet
(gjøre oppgaver
i standardmiljø)

Endring i
kroppsstrukturer
(anatomiske)

Utførelse
(gjøre oppgaver
i sitt aktuelle
miljø)

Fremmende
eller
hemmende
virkning av
særtrekk ved
den fysiske,
sosiale og
holdningsmessige
virkelighet

Virkning av
personlige
egenskaper

Funksjonell og
strukturell
integritet

Aktiviteter
Deltagelse

Fremmende
virkninger

Ikke
anvendbare

Hindere/hemmende
virkninger

Ikke
anvendbare

Begrepskonstruksjoner

Positivt
aspekt

Funksjon

Negativt aspekt

Funksjons- og
strukturavvik

Aktivitetsbegrensning
Deltagelsesinnskrenkning

Funksjonshemming

Det må påpekes at tabellen gjelder idégrunnlaget for ICF, ikke
klassifikasjonens struktur. Ikke alle elementer gjenfinnes i
kodeverket. Personlige egenskaper klassifiseres ikke etter ICF, og
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modifikatorkoder for positivt aspekt er bare utviklet for
miljøfaktorer.

4.1 Kroppsfunksjoner, kroppsstrukturer og
avvik
Definisjoner:

Kroppsfunksjoner er organsystemenes
fysiologiske funksjoner (inklusive mentale
funksjoner).
Kroppstrukturer er anatomiske deler av kroppen,
som organer, lemmer og deres bestanddeler.
Avvik er problemer med kroppsfunksjoner eller
kroppsstrukturer, som ved signifikante feil eller
tap.

(1)

Kroppsfunksjoner og kroppsstrukturer klassifiseres i hver sin
delklassifikasjon i ICF. Disse to delklassifikasjonene er
beregnet til samordnet bruk. For eksempel inkluderer
kroppsfunksjoner grunnleggende sanser som synsfunksjoner
og hørselsfunksjoner, og de strukturer som hører sammen med
dem finnes som øye, øre og tilhørende strukturer.

(2)

Kroppen som begrep gjelder hele menneskeorganismen. Den
omfatter derfor også hjernen og dens funksjoner, og det
skilles ikke mellom kropp og sinn. Mentale (eller psykiske)
funksjoner er således regnet med blant kroppsfunksjonene.
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(3)

Kroppsfunksjoner og kroppsstrukturer er klassifisert etter
organsystemer. Kroppstrukturene er derfor ikke inndelt etter
enkeltorganer.14

(4)

Avvik i kroppsstruktur kan omfatte utviklingsfeil, følger av
skader, tap eller andre avvik av betydning. De strukturavvik
som er kodet etter ICF er begrepsmessig i overensstemmelse
med biologisk viten på celle- og molekylærnivå, men avvik på
disse nivåer klassifiseres ikke som sådan. Avvik er heller ikke
identiske med patologisk-anatomiske eller patofysiologiske
tilstander, men er manifestasjoner av dem. De avvik som
klassifiseres er derfor slike som man kan legge merke til ved
direkte observasjon, eller som kan avledes av det man iakttar
direkte.

(5)

Avvik beskrives i forhold til objektiv vurdering av hva som er
innenfor det normale biomedisinske variasjonsområde i en
normalbefolkning. Å avgjøre hva som skal regnes som avvik
utføres primært av de personer som er faglig kvalifisert til å
bedømme fysisk og mental funksjon i henhold til dette.

(6)

Avvik kan være midlertidige eller permanente, i forverring,
tilbakegang eller uten utvikling, vekslende eller vedvarende.
Avviket fra normalbefolkningen kan være lett eller alvorlig,
og kan svinge over tid. Disse karakteristika oppfanges i de
komplette kodene, hovedsakelig ved hjelp av modifikatorer
etter kodens skillepunktum.

14

Selv om 1980-versjonen av ICIDH opererte med et organnivå, er definisjonen av organ
uklar. Øye og øre betraktes tradisjonelt som organer, men det er vanskelig å identifisere og
avgrense dem som sådan, og det samme gjelder kroppens lemmer og indre organer.
Istedenfor en ”organtilnærmelse”, som impliserer at det eksisterer en slik kategori av
enheter i kroppen, har ICF erstattet begrepet organ med begrepet kroppsstruktur. Organ og
kroppsstruktur er ikke synonyme termer, de representerer to forskjellige begreper.
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(7)

Avvik klassifiseres ikke etter årsak eller hvordan de har
utviklet seg. For eksempel kan tap av synet eller av et lem
være medfødt eller en følge av skade eller sykdom.
Tilstedeværelsen av et avvik må nødvendigvis ha en årsak i
kroppstrukturer eller kroppsfunksjoner, men årsaken behøver
ikke å være kjent eller identifisert som hele forklaringen på
avviket. Et avvik kan ha mer enn én årsak. Det kan skyldes
flere forskjellige sykdommer, lidelser eller mentale tilstander.

(8)

Avvik kan være en del av eller uttrykk for en helsetilstand,
men behøver ikke nødvendigvis bety at det foreligger en
sykdom, eller at vedkommende skal betraktes som syk.

(9)

Avvik er et bredere og mer omfattende begrep enn
sykdommer og lidelser. For eksempel er tap av et bein et
strukturavvik, men ikke en sykdom eller lidelse.

(10) Avvik kan føre til andre avvik. For eksempel kan manglende
muskelstyrke føre til nedsatte bevegelsesfunksjoner, hjertets
funksjon kan ha sammenheng med åndedrettsfunksjonen, og
nedsatt persepsjon kan henge sammen med tankefunksjoner.
(11) Noen kategorier i Kroppsfunksjoner i ICF kan se ut til å være
sammenfallende med kategorier i ICD-10, særlig når det
gjelder symptomer og tegn. Men formålet med de to
klassifikasjonene er forskjellig. ICD-10 klassifiserer
symptomdiagnoser i et særskilt kapittel for å dokumentere
morbiditet eller forbruk av helsetjenester, mens ICF viser dem
som del av kroppsfunksjonene, til bruk for forebyggelse eller
identifikasjon av pasientens behov. Viktig i denne forbindelse
er at delklassifikasjonene Kroppsfunksjoner og
Kroppsstrukturer i ICF er utviklet for å brukes sammen med
delklassifikasjonen Aktiviteter og deltagelse.
(12) Innenfor kategoriene klassifiseres avvik videre ved hjelp av
modifikatorkodene etter definerte kriterier (for eksempel til
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stede eller fraværende i forhold til et terskelnivå). Felles for
Kroppsfunksjoner og Kroppsstrukturer er en første
modifikator, som gir en gradering av avvikets alvorlighet etter
kriterier som det i stor utstrekning gjenstår å utvikle ved
forskning og konsensus. For Kroppsstrukturer finnes dessuten
en andre modifikator med koder for ulike typer avvik og en
tredje for lokalisasjon.

(13) Kroppsfunksjoner påvirkes av ytre forhold som klassifiseres i
dimensjonen Miljøfaktorer. Eksempler på dette er hvordan
respirasjonen påvirkes av luftkvaliteten, synet av lysforhold,
hørselen av støy, oppmerksomhet av distraherende stimuli,
balansen av underlagets egenskaper, kroppens
temperaturregulering av klimatiske forhold.
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4.2 Aktiviteter og deltagelse –
aktivitetsbegrensninger og
deltagelsesinnskrenkninger
Definisjoner:

Aktiviteter er en persons utførelse av oppgaver og
handlinger.
Deltagelse er å engasjere seg i en livssituasjon.
Aktivitetsbegrensninger er vanskeligheter en
person kan ha ved å utføre aktiviteter.
Deltagelsesinnskrenkninger er problemer en
person kan oppleve ved deltagelse.

(1)

15

Domenene under delklassifikasjonen Aktiviteter og deltagelse
er oppført i én enkelt liste som dekker hele rekken av
livsområder (fra målrettet bruk av sansene og grunnleggende
læring til sammensatte emnemoråder som
mellommenneskelige interaksjoner og relasjoner og arbeid og
sysselsetting). Denne delklassifikasjonen kan brukes til å
gjelde aktiviteter (a) eller deltagelse (p),15 eller begge deler.
Domenene i denne delklassifikasjonen kan utdypes med to
begrepskonstruksjoner, modifikatorene for utførelse og
kapasitet. På den måten kan informasjonen fra denne
delklassifikasjonen fordeles i en datamatrise som er uten
overlapping eller redundans (se tabell 2).

Bokstaven skriver seg fra engelsk: Participation.
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Tabell 2. Informasjonsmatrise for Aktiviteter og deltagelse
Modifikator

Domene

Utførelse
d1

Læring og kunnskapsanvendelse

d2

Allmenne oppgaver og krav

d3

Kommunikasjon

d4

Mobilitet

Kapasitet

d5

Egenomsorg

d6

Hjemmeliv

d7

Mellommenneskelige interaksjoner
og relasjoner

d8

Viktige livsområder

d9

Samfunnsliv og sosiale
livsområder

(2)

Utførelses-modifikatoren beskriver hva en person gjør i sitt
nåværende miljø. Fordi det nåværende miljøet omfatter en
sosial sammenheng, kan utførelse også forstås som
engasjement i en livssituasjon, eller menneskers opplevde
erfaring i deres virkelige livssammenheng.16

16
Definisjonen av deltagelse innfører termen engasjement (i en livssituasjon). Noen
foreslåtte definisjoner av engasjement omfatter å ta del i, bli med i eller opptatt av et

21

Innledning

ICF

(3)

Kapasitets-modifikatoren beskriver en persons evne til å
utføre en oppgave eller en handling. Denne
begrepskonstruksjonen tar sikte på å vise det høyeste
sannsynlige funksjonsnivå en person kan oppnå innenfor et
bestemt domene til et gitt tidspunkt. For å bedømme
personens fulle ferdighet, ville man trenge ”standardisert”
miljø av utførelsesbetingelser for å utligne de varierende
virkninger av forskjellige miljøer på personens ferdighet. Et
slikt standardisert miljø kan være: (a) et eksisterende miljø
som er i allmenn bruk til kapasitetsbedømmelse under
forsøksbetingelser, eller (b) når dette ikke er mulig, et miljø
man kan forestille seg, som kunne tenkes å virke som
standardbetingelser for utførelsen. Sammenfatningsvis vil
kapasitet gjenspeile personens ferdighet justert for
miljøbetingelsene. Justeringen må være den samme for alle
personer i alle land hvis data fra bedømmelsen skal brukes til
internasjonale sammenligninger. Særtrekkene ved
standardbetingelsene kan kodes ved å bruke
delklassifikasjonen miljøfaktorer. Spranget mellom kapasitet
og utførelse gjenspeiler forskjellen mellom virkningen av
personens aktuelle miljø og standardbetingelsene, og gir
derfor en nyttig veiledning om hva som kan gjøres med
personens miljø for å bedre utførelsen.

(4)

Videre kan både kapasitets- og utførelsesmodifikatoren
benyttes med og uten tekniske hjelpemidler og personlig
assistanse. Selv om verken hjelpemidler eller personlig
assistanse eliminerer funksjonsavvik, kan de fjerne

livsområde, bli akseptert, eller ha tilgang til nødvendige ressurser. Innenfor
informasjonsmatrisen i tabell 2, er den eneste mulige indikator for deltagelse å kode for
utførelse. Dette betyr ikke at deltagelse automatisk er likestillet med utførelse. Begrepet
engasjement bør også skilles fra den subjektive opplevelse av å være med (opplevelsen av
tilhørighet). Brukere som ønsker å kunne kode for engasjement som eget emne henvises til
retningslinjene for koding i Vedlegg 2.
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begrensninger for funksjon i forhold til visse domener. Denne
kodebruken er spesielt nyttig for å påvise hvordan en persons
funksjon ville begrenses uten tekniske hjelpemidler (se
kodeveiledning i Vedlegg 2).

(5)

Vanskeligheter eller problemer på disse områdene kan oppstå
ved kvalitative eller kvantitative endringer i hvordan en
person gjennomfører de aktuelle funksjonene i emneområdet.
Begrensninger eller innskrenkninger bedømmes mot en
allment akseptert standard for befolkningen. Den standard
eller norm som en persons kapasitet og utførelse
sammenlignes med, er det en person uten tilsvarende
helsetistand (sykdom, lidelse eller skade og så videre) kan
klare. Begrensningen eller innskrenkningen registreres som
uoverensstemmelsen mellom observert og forventet utførelse.
Forventet utførelse svarer til den omtalte standard eller norm.
Samme norm brukes for kapasitet og utførelse, slik at man
kan avlede hva som kan gjøres med personens miljø for å
bedre utførelsen.

(6)

Et utførelsesproblem kan være direkte resultat av det sosiale
miljø, selv når personen ikke har noe funksjonsavvik. For
eksempel kan en person som er HIV-positiv uten å ha sykdom
eller symptomer, eller en som har arvelig risiko for en viss
sykdom, være uten funksjonsavvik og ha tilstrekkelig
kapasitet til å være i arbeid, men likevel ikke arbeide, på
grunn av at vedkommende nektes tilgang til tjenester,
diskrimineres eller stigmatiseres.

(7)

Det er vanskelig å skille mellom aktiviteter og deltagelse på
grunnlag av kategoriene i delklassifikasjonen Aktiviteter og
deltagelse. På lignende måte, har det vist set umulig å skille
mellom ”individperspektiv” og ”samfunnsperspektiv” på
grunnlag av kategoriene. Dette skyldes internasjonale
forskjeller og variasjon i fagmiljøenes tilnærmelse til
spørsmålene og ulike teoretiske rammeverk. Derfor gir ICF en
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enkelt liste av kategorier som brukere kan operasjonalisere for
å skille mellom aktiviteter og deltagelse slik det passer for
dem. Det er fire forskjellige valgmuligheter:
(a)

Å bestemme at noen domener skal gjelde aktiviteter og
resten deltagelse, uten mulighet for begge anvendelser
av samme domene,

(b)

som (a), men med mulighet for å anvende nærmere
bestemte domener på begge måter,

(c)

å bruke alle detaljerte domener som aktiviteter og de
overordnede kategoriene som deltagelse,

(d)

å gjøre alle domener anvendbare som både aktiviteter og
deltagelse.

4.3 Kontekstuelle faktorer
Kontekstuelle faktorer utgjør den fullstendige bakgrunn for en
persons liv og livsutfoldelse. De omfatter to emneområder:
Miljøfaktorer og personlige faktorer, som kan ha virkninger på en
person med en helsetilstand, hva angår personens helseforhold og
helserelaterte forhold.
Miljøfaktorer utgjør de fysiske, sosiale og holdningsmessige
omgivelser hvor en person eksisterer og utfolder sitt liv. Disse
faktorene er utenforliggende i forhold til individet, og kan ha en
positiv eller negativ innvirkning på personens utfoldelse som
samfunnsmedlem, på personens evne til å utføre handlinger eller
oppgaver, eller på personens kroppsfunksjoner eller
kroppsstrukturer.
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Miljøfaktorer er slik ordnet i klassifikasjonen at fokus er på to
forskjellige områder:
(a)

Det individuelle – det vil si personens nærmeste miljø,
inklusive slike som hjemmet, arbeidsplassen og skolen.
Dette området omfatter fysiske og materielle særtrekk
ved miljøet som personen står overfor, så vel som
direkte kontakt med andre personer, som familie,
bekjente, likemenn og fremmede.

(b)

Det samfunnsmessige – det vil si formelle og uformelle
sosiale strukturer, tjenester og overgripende ordninger
eller systemer i lokalsamfunnet eller storsamfunnet, som
har innvirkning på enkeltpersonen. Dette området
inkluderer organisasjoner og tjenester tilknyttet
arbeidsmiljøet, samfunnsaktiviteter, myndigheter,
kommunikasjon og transporttjenester og uformelle
sosiale nettverk, dessuten lover, forskrifter, formelle og
uformelle regler, holdninger og ideologier.

Miljøfaktorer står i vekselvirkning med emneområdene
kroppsfunksjoner og –strukturer og aktiviteter og deltagelse.
For hvert emneområde, kan vekselvirkningenes egenart og
utstrekning avklares ved fremtidig vitenskapelig arbeid.
Funksjonshemming er karakterisert som resultatet av et
sammensatt forhold mellom en persons helsetilstander og
personlige faktorer, og med de utenforliggende faktorer som
representerer personens livsbetingelser. På grunn av dette
forholdet kan ulike miljøer ha meget ulik virkning på samme
person med en gitt helsetilstand. Et miljø med hindere eller
uten fremmende faktorer kan innskrenke personens utfoldelse,
mens andre miljøer som er mer fremmende kan bedre
utfoldelsen. Samfunnet kan hemme en persons livsutfoldelse,
enten fordi det skaper hindere (for eksempel utilgjengelige
bygninger) eller at det ikke sørger for fremmende faktorer (for
eksempel manglende tilgang på tekniske hjelpemidler).
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Personlige faktorer er den spesielle bakgrunnen for en persons
eksistens og livsutfoldelse, og omfatter særtrekk ved personen som
ikke hører til noen helsetilstand eller noe helseforhold. Disse
faktorene kan omfatte kjønn, rase, alder, andre helsetilstander,
fysisk form, livsstil, vaner, oppdragelse, mestringsmåter, sosial
opprinnelse, utdanning, yrke, tidligere og nåværende livserfaring
(tidligere og nåværende livshendelser og situasjoner), allment
adferdsmønster og karakteregenskaper, individuelle psykiske
ressurser og andre særtrtekk, som alle kan spille en rolle for
funksjonshemming på ethvert plan. Personlige faktorer klassifiseres
ikke i ICF. De er likevel tatt med i figur 1 for å vise hvordan de
bidrar og kan innvirke på resultatet av ulike tiltak.

5.

Modell av funksjon og
funksjonshemming

5.1 Funksjon og funksjonshemming som
prosess
ICF som klassifikasjon modellerer ikke funksjon og
funksjonshemming som ”prosess”. Men den kan brukes til å
beskrive prosessen ved at den tilbyr hjelpemidler til å kartlegge de
forskjellige begrepskonstruksjoner og domener. Den har en
tilnærming til klassifikasjon av funksjon og funksjonshemming fra
flere perspektiver i en interaktiv utviklingsprosess. Den skaffer
konstruksjonselementer for brukere som vil bygge modeller og
studere ulike sider av denne prosessen. I denne forstand kan ICF
betraktes som et språk: De tekstene som kan genereres fra ICF er
avhengige av brukernes kreativitet og vitenskapelige orientering.
For å visualisere den nåværende forståelse av vekselvirkningen
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mellom ulike elementer i begrepsapparatet, kan diagrammet i Fig. 1
være til nytte.17
Fig. 1: Vekselvirkninger i ICFs begrepsapparat
Helsetilstand
(sykdom eller lidelse)

Kroppsfunksjoner
og -strukturer

Aktiviteter

Miljøfaktorer

D eltagelse

Personlige faktorer

17
ICF skiller seg vesentlig fra 1980-versjonen av ICIDH i hvordan vekselvirkningene
mellom funksjon og funksjonshemming avbildes. Det skal bemerkes at ethvert diagram vil
være ufullstendig og kunne misforstås på grunn av kompleksiteten av vekselvirkningene i
en flerdimensjonal modell. Modellen er tegnet for å illustrere multiple vekselvirkninger.
Andre bildemessige fremstillinger som viser andre viktige punkter i prosessen er
naturligvis mulige. Fortolkninger av vekselvirkninger mellom forskjellige emner og
begrepskonstruksjoner kan også variere (for eksempel vil med sikkerhet virkningen av
miljøfaktorer på kroppsfunksjoner skille seg fra virkningen på deltagelse).
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I dette diagrammet er menneskelig funksjon innenfor et gitt domene
fremstilt som en vekselvirkning eller et sammensatt forhold mellom
helsetilstanden og kontekstuelle faktorer (det vil si miljøfaktorer og
personlige faktorer). Det er dynamiske vekselvirkninger mellom
disse enhetene: Inngrep i en enhet kan potensielt forårsake
endringer i en eller flere av de andre. Vekselvirkningene går begge
veier: Tilstedeværelse av funksjonshemming kan til og med påvirke
selve helsetilstanden. Det kan ofte synes rimelig å avlede en
kapasitetsbegrensning fra en eller flere funksjonsavvik, eller en
innskrenket utførelse fra en eller flere kapasitetsbegrensninger. Men
det er viktig å registrere data for hver av disse
begrepskonstruksjonene uavhengig, og så deretter undersøke
sammenhengen mellom dem. Hvis en persons fulle opplevelse av
helse skal beskrives, er alle elementene nyttige. For eksempel kan
en person:
•

Ha funksjonsavvik uten begrensninger i kapasitet (for
eksempel behøver en vansirende lesjon ved spedalskhet ikke
ha noen virkning på kapasiteten)

•

Ha utførelsesproblemer og kapasitetsbegrensninger uten
påviselige funksjonsavvik (for eksempel redusert utførelse av
dagliglivets aktiviteter i forbindelse med mange sykdommer)

•

Ha utførelsesproblemer uten funksjonsavvik eller
kapasitetsbegrensninger (for eksempel en person som er HIVpositiv eller tidligere psykiatrisk pasient, som møter
stigmatisering eller diskriminering i mellommenneskelige
relasjoner eller arbeidssituasjonen)

•

Oppleve en viss påvirkning i motsatt retning (for eksempel
kan manglende bruk av armer og bein føre til muskelatrofi,
tilværelsen på institusjon kan føre til tap av sosiale
ferdigheter)
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Kasuseksempler i Vedlegg 4 illustrerer ytterligere mulighetene for
vekselvirkninger mellom begrepskonstruksjonene.
Den skjematiske fremstillingen i Fig. 1 viser den rolle som
kontekstuelle faktorer (det vil si miljøfaktorer og personlige
faktorer) spiller i prosessen. Disse faktorene påvirker en person
med en helsetilstand og avgjør nivå og omfang av personens
funksjon. Miljøfaktorer er utenforliggende i forhold til personen
(for eksempel holdninger i samfunnet, bygningsmessige
egenskaper, lov og rett), og klassifiseres i den delklassifikasjonen.
Personlige faktorer, derimot, klassifiseres ikke i nåværende utgave
av ICF. De omfatter kjønn, rase, fysisk form, livsstil, vaner,
mestringsmåter, og andre slike faktorer. Bedømmelsen av dem er
overlatt til brukeren ved behov.

5.2 Medisinske og sosiale modeller
Det har vært foreslått en rekke begrepsmodeller18 for å forstå og
forklare funksjon og funksjonshemming. Disse kan uttrykkes
dialektisk som en ”medisinsk modell”, satt opp mot en ”sosial
modell”. Den medisinske forståelsen betrakter funksjonshemming
som et individuelt problem, forårsaket av sykdom, skade eller
annen helsetilstand, som trenger medisinsk behandling i form av
individuell behandling utført av helsepersonell. Omsorgen for
funksjonshemmingen er rettet mot helbredelse eller tilpasning og
adferdsendring fra personens side. Medisinsk behandling betraktes
som hovedsaken, og på politisk nivå er den prinsipielle
reaksjonsmåte å endre eller reformere helsepolitikken. På den
annen side, sees problemet etter den sosiale forståelse i hovedsak
som skapt av sosiale forhold, og handler grunnleggende om full

18

Termen ”modell” brukes her i betydning begrepskonstruksjon eller paradigme, til
forskjell fra bruken i forrige avsnitt.
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integrasjon av enkeltpersoner i samfunnet. Da er
funksjonshemming ikke en egenskap ved en enkeltperson, men
snarere en komplisert blanding av tilstander, hvorav mange er skapt
av det sosiale miljø. Derfor krever håndteringen av problemet
sosiale tiltak, og det er storsamfunnets kollektive ansvar å gjøre de
miljøtiltakene som skal til for at personer med funksjonshemming
skal kunne delta fullt ut i alle områder av samfunnslivet. Saken
gjelder således holdninger og ideologier, og det er sosiale
forandringer som trenges. På politisk plan blir det et spørsmål om
menneskerett. Etter denne forståelsen er funksjonshemming en
politisk sak.
ICF bygger på en integrering av de to motsatte modellene. For å
oppfange og integrere de forskjellige perspektivene på funksjon,
anvendes en ”biopsykososial” forståelse. Således forsøker ICF å
oppnå en syntese for å oppnå et sammenhengende grunnsyn på de
ulike perspektiver av helse fra et biologisk, individorientert og
samfunnsmessig perspektiv.19

6 Bruken av ICF
ICF er en klassifikasjon av menneskelig funksjon og
funksjonshemming. Den grupperer systematisk helsedomener og
helserelaterte domener. Innenfor hvert emneområde, er domenene
videre ordnet etter sine felles egenskaper (som opprinnelse, type
eller likhetspunkter), i en meningsfylt rekkefølge. Klassifikasjonen
er innrettet etter et sett av prinsipper (se Vedlegg 2). Disse
prinsippene viser til gjensidige sammenhenger mellom nivåene i
klassifikasjonens hierarki. Men noen kategorier i ICF er ordnet på
ikke-hierarkisk måte, uten noen logisk orden, bare som likeverdige
deler av en gren.

19

Se også Vedlegg 5 – ”ICF og mennesker med funksjonshemming”.
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Følgende strukturelle særtrekk har betydning for bruken av ICF:
(1)

ICF gir standardiserte, operasjonelle definisjoner av
helsedomener og helserelaterte domener, til forskjell fra
helsedefinisjoner i ”fagsjargong”. Disse definisjonene
beskriver de vesentlige karakteristika for hvert domene (som
egenskaper og relasjoner) og inneholder informasjon om hva
som er inkludert i og ekskludert fra hvert domene.
Definisjonene inneholder vanlig brukte holdepunkter for
bedømmelse, slik at de kan bygges inn i spørreskjemaer.
Omvendt, kan resultater fra eksisterende
bedømmelsesinstrumenter omsettes til ICF-koder. For
eksempel er ”synsfunksjoner” definert som funksjoner for å
sanse lys og farge, og se størrelse, form og avstand. I
underkategoriene beskrives synsfunksjonene i forhold til
varierende betraktningsavstander, med bruk av ett eller begge
øyne, slik at graden av funksjonsavvik vedrørende synet kan
kodes som lett, moderat, alvorlig eller totalt etter disse
parametrene.

(2)

ICF bruker et system av alfanumeriske koder, hvor første
tegn, bokstavene b, s, d og e angir henholdsvis
kroppsfunksjoner, kroppsstrukturer, aktiviteter og deltagelse
og miljøfaktorer. Bokstaven følges av de numeriske delene av
koden, som begynner med kapittelnummer (ett siffer),
etterfulgt av andre nivå innenfor kapittelet (to sifre) og
eventuelt tredje og fjerde nivå (et siffer hver).

ICF-kategoriene er generiske, slik at overordnede kategoriene
inkluderer de underordnede og arver deres egenskaper, men
de underordnede skiller seg fra de overordnede og hverandre
på samme nivå, ved spesielle egenskaper. (For eksempel
inneholder kapittel d4 Mobilitet i Aktiviteter og deltagelse
separate kategorier for å stå, sitte, gå, løfte og bære
gjenstander, og så videre.) Kortversjonen av ICF dekker to
hierarkiske nivåer under kapittelnivået (koder med én bokstav
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og tre sifre), mens den fulle versjonen omfatter inntil fire
(koder med én bokstav og fra tre til fem sifre). Kortversjonens
kategorinivå er identisk med tilsvarende nivåer i den fulle
versjonen, slik at kategoriene på de to siste nivåene i den fulle
versjonen kan aggregeres til kodene i den korte versjonen.
(Men når modifikatorkoder legges til i full versjon, kan de
komplette kodene ikke aggregeres til kompelette koder med
modifikatorer i kortversjonen.)
En hvilken som helst person kan tildeles en serie koder på ethvert
nivå, med eller uten gjensidig sammenheng.
ICF-kodene er bare komplette når det legges til en
modifikatorkode, som (med unntak av to modifikatorer for
kroppsstrukturer) angir en gradering av kategorien (for
eksempel hvor alvorlig et problem er). Modifikatorkoder
legges til i form av et siffer for hver modifikator etter et
skilletegn, som regel et punktum. Enhver kategorikode som
registreres bør ledsages av minst en modifikatorkode. Uten
modifikatorer sier kategorikoden bare hvilken kategori det
gjelder, ikke om personen har problemet eller i hvilken grad.
Første modifikator for kroppsfunksjoner og kroppsstrukturer,
modifikatorene utførelse og kapasitet for aktiviteter og
deltagelse, og første modifikator for miljøfaktorer, beskriver
alle graden av problem i angjeldende delklassifikasjon.
Til alle fire delklassifikasjoner i ICF (som nevnt i foregående
punkt) følger graderingen ved hjelp av modifikatorkoder
samme skala av sifferkoder. Modifikatorkodene er generiske
(som for eksempel telefonnummer), ikke aritmetiske, og kan
ikke behandles aritmetisk. Å ha et problem kan bety et
funksjonsavvik, en aktivitetsbegrensning,
deltagelsesinnskrenkning eller et miljømessig hinder,
avhengig av hvilken delklassifikasjon det gjelder. Passende
betegnelser (som angitt i parentes nedenfor) bør brukes til den
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tekstlige beskrivelse for hvert enkelt domene. I listen er bare
skillepunktum og modifikatorkodesiffer oppført. De skal følge
umiddelbart etter kategorikoden. For at denne graderingen
skal kunne brukes ensartet, må bedømmelsesprosedyrer
utvikles ved forskning. Til bruk i de tilfelle hvor kalibrerte
bedømmelsesinstrumenter eller andre standarder er
tilgjengelige for å måle et avvik, en kapasitetsbegrensning, et
utførelsesproblem eller et hinder, dekker modifikatorkodene
vide persentiler av målte resultater. For eksempel dekker
skalaen en feilmargin på 5% ved intet problem (0-4%) eller
totalt problem (96-100%). Middels problem går opp til halve
skalaen for totalt problem. I den grad det er mulig, må
persentilene for de enkelte domener kalibreres mot relevante
populasjonsstandarder.

.0

INTET problem

(intet, fraværende,
ubetydelig...)

0-4%

.1

LITE problem

(lett, lavgradig...)

5-24%

.2

MIDDELS
problem

(middels uttalt ...)

25-49%

.3

STORT problem

(omfattende, ekstremt,
subtotalt ...)

50-95%

.4

TOTALT problem

(fullstendig ...)

96100%

.8

Uspesifisert

.9

Ikke anvendbar
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For miljøfaktorer, kan den første modifikatoren brukes til å angi
ikke bare negative faktorer, hindere, men også positive
faktorer – fremmende faktorer. I begge tilfelle brukes samme
numeriske skala 0-4, men for å angi fremmende faktorer
erstattes skillepunktum med skilletegnet pluss, for eksempel
e110+2. Miljøfaktorer kan kodes (a) i forhold til én enkelt
kode fra de tre første delklassifikasjonene, eller (b) uten
henvisning til noen bestemt registrert kode. Førstnevnte
valgmulighet er å foretrekke, siden den identifiserer
virkningen av den aktuelle miljøfaktor klarere.
For ulike brukere, kan det kanskje være på sin plass og til nytte å
legge til annen informasjon til kodingen av hver enkelt
kategori. Det finnes en rekke muligheter for ytterligere
modifikatorer som kunne være nyttige. Tabell 3 viser
detaljene i de modifikatorer som er utviklet for hver
delklassifikasjon, og dessuten foreslåtte ytterligere
modifikatorer som ikke er utviklet hittil.
Beskrivelsen av helsedomener og helserelaterte domener viser til
det som registreres på et gitt tidspunkt (altså et
øyeblikksbilde). Men registreringer på ulike tidspunkter kan
muliggjøre beskrivelsen av et forløp over tid og i løpet av
utførte tiltak.
Med ICF kan en persons helseforhold og helserelaterte forhold
beskrives med et utvalg av koder fra alle fire
delklassifikasjoner. I alt er det 34 muligheter på kapittelnivå
(fraregnet miljøfaktorer), kortversjonen har 362 og den fulle
versjonen 1424 muligheter. Ved anvendelse av ICF i det
virkelige liv, vil et sett på fra 3 til 18 koder antagelig være
tilstrekkelig for å beskrive et kasus på kortversjonsnivå. Den
fulle versjonen er i alminnelighet tiltenkt spesialistvirksomhet
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(som rehabilitering, geriatri), mens kortversjonen kan brukes
til befolkningsundersøkelser og enklere resultatbedømmelser.

Videre retningslinjer for koding er oppført i Vedlegg 2. Brukere
anbefales varmt å søke opplæring i bruk av klassifikasjonen hos
WHO og dens nettverk av samarbeidende kodesentre.
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ICF
Modifikatorer

Delklassifikasjon
Kroppsfunksjoner (b)

Første modifikator
Generisk modifikator med
negativ skala for å gradere
omfanget av et
funksjonsavvik

Andre modifikator
Ingen

Eksempel: b167.3 angir et
alvorlig avvik i Mentale
språkfunksjoner
Kroppsstrukturer (s)

Generisk modifikator med
negativ skala for å gradere
omfanget av et strukturavvik

Generisk skala for å angi
arten av avvik i en
kroppsstruktur:

Eksempel: s730.3 angir et
alvorlig strukturavvik i en
arm

0 Intet avvik i struktur
1 Total mangel
2 Delvis mangel
3 Overtallig del
4 Størrelsesavvik
5 Kontinuitetsbrudd
6 Lokalisasjonsavvik
7 Kvalitativt strukturavvik,
inklusive med
væskeansamling
8 Uspesifisert
9 Ikke anvendbart
Eksempel: s730.32 angir
delvis mangel av en arm
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Første modifikator
Utførelse

Kapasitet

Generisk modifikator med
negativ skala for å gradere
problem i personens
nåværende miljø

Generisk modifikator med
negativ skala for å gradere
begrensning uten assistanse

Eksempel: d5101.1_ angir
lett vanskelighet med å
vaske hele kroppen, med
bruk av de hjelpemidler som
er tilgjengelige i det aktuelle
miljø
Miljøfaktorer (e)

Andre modifikator

Generisk modifikator med
negativ og positiv skala for å
gradere henholdsvis hindere
og fremmende faktorer
Eksempel: e130.2 for å angi
at produkter for utdanning
utgjør et middels hinder.
Omvendt, vil e130+2 angi at
produkter for utdanning
utgjør en middels
fremmende faktor
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Verdens Helseforsamlings 54. møte:
Godkjenning av ICF for
internasjonal bruk
Resolusjon WHA54.21 lyder som følger:
Verdens Helseforsamling, i sitt 54. møte
1

GODKJENNER andre utgave av International Classification
of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH), med
tittelen International Classification of Functioning, Disability
and Health, heretter omtalt med akronymet ICF,

2

OPPFORDRER medlemsstater til å bruke ICF i sin forskning,
overvåking og rapportering på passende måte, under
iakttagelse av spesielle forhold i medlemsstater og, i
særdeleshet, til fremtidige revisjoner,

3

HENSTILLER til generaldirektøren å yte støtte til
medlemsstater på oppfordring fra dem, for å ta i bruk ICF.
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Kapitteloversikt

Kroppsfunksjoner
Kapittel b1

Mentale funksjoner

Kapittel b2

Sansefunksjoner og smerte

Kapittel b3

Stemme- og talefunksjoner

Kapittel b4

Kretsløps-, blod-, immun- og respirasjonsfunksjoner

Kapittel b5

Fordøyelse, stoffskifte og indresekretoriske
funksjoner

Kapittel b6

Urinsystemets funksjoner, kjønnsfunksjoner og
forplantning

Kapittel b7

Nerve-, muskel-, skjelett- og bevegelsesrelaterte
funksjoner

Kapittel b8

Huden og tilhørende strukturers funksjoner

Kropsstrukturer
Kapittel s1

Nervesystemets strukturer

Kapittel s2

Øye, øre og tilhørende strukturer

Kapittel s3

Stemme- og taledannende strukturer

Kapittel s4

Strukturer tilhørende kretsløpssystemet,
blodsystemet, det immunologiske system og
respirasjonssystemet

Kapittel s5

Strukturer tilhørende fordøyelse, stoffskifte og
endokrinsystemet

41

Kapittel s6

Strukturer med tilknytning til urinsystemet,
kjønnsorganene og forplantningen

Kapittel s7

Bevegelsesapparatets strukturer

Kapittel s8

Hud og tilhørende strukturer

Aktiviteter og deltagelse
Kapittel d1

Læring og kunnskapsanvendelse

Kapittel d2

Allmenne oppgaver og krav

Kapittel d3

Kommunikasjon

Kapittel d4

Mobilitet

Kapittel d5

Egenomsorg

Kapittel d6

Hjemmeliv

Kapittel d7

Mellommenneskelige interaksjoner og relasjoner

Kapittel d8

Viktige livsområder

Kapittel d9

Samfunnsliv og sosiale livsområder

ICF

Kapitteloversikt

Miljøfaktorer
Kapittel e1

Produkter og teknologi

Kapittel e2

Natur og menneskeskapte miljøforandringer

Kapittel e3

Støtte og sosialt nettverk

Kapittel e4

Holdninger

Kapittel e5

Tjenester, systemer og strategier for tiltak
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KROPPSFUNKSJONER
Kapittel b1 Mentale funksjoner
Overordnede mentale funksjoner (b110-b139)
b110
b114
b117
b122
b126
b130
b134
b139

Bevissthetsfunksjoner
Orienteringsfunksjoner
Intellektuelle funksjoner
Overordnede psykososiale funksjoner
Temperament og personlighet
Energi og handlekraft
Søvn
Andre og uspesifiserte overordnede mentale funksjoner

Spesifikke mentale funksjoner (b140-b189)
b140
b144
b147
b152
b156
b160
b164
b167
b172
b176
b180
b189

Oppmerksomhetsfunksjoner
Hukommelsesfunksjoner
Psykomotoriske funksjoner
Emosjonelle funksjoner
Persepsjonsfunksjoner
Tenkefunksjoner
Høyere kognitive funksjoner
Mentale språkfunksjoner
Regnefunksjoner
Styring av sammensatte bevegelser
Selvopplevelse og tidsoppfatning
Andre og uspesifiserte spesifikke mentale funksjoner

Andre og uspesifiserte mentale funksjoner (b198-b199)
b198
b199

Andre mentale funksjoner
Uspesifiserte mentale funksjoner
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Kapittel b2 Sansefunksjoner og smerte
Syn og tilhørende funksjoner (b210-b229)
b210
b215
b220
b229

Synsfunksjoner
Synsfremmende funksjoner av strukturer i og omkring øyet
Sansefornemmelser forbundet med øyet og tilhørende
strukturer
Andre og uspesifiserte synsrelaterte funksjoner

Hørsel og vestibularisfunksjoner (b230-b249)
b230
b235
b240
b249

Hørselsfunksjoner
Vestibularisfunksjoner
Sansefornemmelser i tilknytning til hørsel og
vestibularisfunksjoner
Andre og uspesifiserte hørsels- og vestibularisfunksjoner

Øvrige sansefunksjoner (b250-b279)
b250
b255
b260
b265
b270
b279

Smakssans
Luktesans
Proprioseptiv sans
Berøringssans
Sansefunksjoner for temperatur og andre stimuli
Andre eller uspesifiserte øvrige sansefunksjoner

Smerte (b280-b289)
b280
b289

Smertesans
Annen eller uspesifisert smertesans

Andre og uspesifiserte sansefunksjoner (b298-b299)
b298
b299

Andre sansefunksjoner
Uspesifiserte sansefunksjoner
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Kapittel b3 Stemme- og talefunksjoner
b310
b320
b330
b340
b398
b399

Stemmefunksjoner
Uttalefunksjon
Taleflyt og talerytme
Øvrige stemmefunksjoner
Andre stemme- og talefunksjoner
Uspesifiserte stemme- og talefunksjoner

Kapittel b4 Kretsløps-, blod-, immun- og
respirasjonsfunksjoner
Kretsløpssystemets funksjoner (b410-b429)
b410
b415
b420
b429

Hjertefunksjoner
Blodkarfunksjoner
Blodtrykksfunksjoner
Andre og uspesifiserte kretsløpssystemfunksjoner

Blodfunksjoner, bloddannelse og immunfunksjoner (b430-b439)
b430
b435
b439

Blodfunksjoner og bloddannelse
Immunfunksjoner
Andre og uspesifiserte blod- og immunfunksjoner

Respirasjonsfunksjoner (b440-b449)
b440
b445
b449

Respirasjon
Respirasjonsmuskelfunksjoner
Andre og uspesifiserte respirasjonsfunksjoner

Øvrige funksjoner og sansefornemmelser i kretsløps- og
respirasjonssystemene (b450-b469)
b450
b455

Øvrige respirasjonsfunksjoner
Fysisk kondisjon
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Sansefornemmelser med tilknytning til kretsløps- og
respirasjonsfunksjoner
Andre og uspesifiserte funksjoner og sansefornemmelser i
kretsløps- og respirasjonssystemet

Andre og uspesifiserte kretsløps-, blod-, immun- og
respirasjonsfunksjoner (b498-b499)
b498
b499

Andre kretsløps-, blod-, immun- og respirasjonsfunksjoner
Uspesifiserte kretsløps-, blod-, immun- og
respirasjonsfunksjoner

Kapittel b5 Fordøyelse, stoffskifte og
indresekretoriske funksjoner
Fordøyelsesfunksjoner (b510-b539)
b510
b515
b520
b525
b530
b535
b539

Nærings- og væskeinntak
Fordøyelse
Næringsopptak
Avføringsfunksjoner
Regulering av kroppsvekt
Sansefornemmelser fra fordøyelsessystemet
Andre og uspesifiserte fordøyelsesfunksjoner

Stoffskifte og indresekretoriske funksjoner (b540-b559)
b540
b545
b550
b555
b559

Generelle stoffskiftefunksjoner
Væske-, mineral- og elektrolyttbalanse
Temperaturregulering
Indresekretoriske funksjoner
Andre og uspesifiserte stoffskifte- og indresekretoriske
funksjoner
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Andre og uspesifiserte fordøyelses-, stoffskifte- og
indresekretoriske funksjoner (b598-b559)
b598
b599

Andre fordøyelses-, stoffskifte- og indresekretoriske
funksjoner
Uspesifiserte fordøyelses-, stoffskifte- og indresekretoriske
funksjoner

Kapittel b6 Urinsystemets funksjoner,
kjønnsfunksjoner og forplantning
Urinsystemets funksjoner (b610-b639)
b610
b620
b630
b639

Urinutskillelse
Vannlatingsfunksjoner
Sansefornemmelser med tilknytning til urinsystemets
funksjoner
Andre og uspesifiserte funksjoner av urinsystemet

Kjønnsfunksjoner og forplantning (b640-b679)
b640
b650
b660
b670
b679

Kjønnsfunksjoner
Menstruasjonsfunksjoner
Forplantningsfunksjoner
Sansefornemmelser med tilknytning til kjønnfunksjoner og
forplantning
Andre og uspesifiserte kjønns- og forplantningsfunksjoner

Andre og uspesifiserte urinveis-, kjønns- og
forplantningsfunksjoner (b698-b699)
b698
b699

Andre urinveis-, kjønns- og forplantningsfunksjoner
Uspesifiserte urinveis-, kjønns- og forplantningsfunksjoner
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Kapittel b7 Nerve-, muskel-, skjelett- og
bevegelsesrelaterte funksjoner
Ledd- og knokkelfunksjoner (b710-b729)
b710
b715
b720
b729

Leddbevegelighet
Leddstabilitet
Knokkelbevegelighet
Andre og uspesifiserte ledd og knokkelfunksjoner

Muskelfunksjoner (b730-b749)
b730
b735
b740
b749

Muskelstyrke
Muskeltonus
Muskelutholdenhet
Andre og uspesifiserte muskelfunksjoner

Bevegelsesfunksjoner (b750-b789)
b750
b755
b760
b765
b770
b780
b789

Motoriske reflekser
Større ufrivillige bevegelsesreaksjoner
Kontroll av viljestyrte bevegelser
Ufrivillige muskelbevegelser
Gangmønster
Sansefornemmelser i forbindelse med muskler og
bevegelsesfunksjoner
Andre og uspesifiserte bevegelsesfunksjoner

Andre og uspesifiserte nerve-, muskel-, skjelett- og
bevegelsesfunksjoner (b798-b799)
b798
b799

Andre nerve-, muskel-, skjelett- og bevegelsesfunksjoner
Uspesifiserte nerve-, muskel-, skjelett- og
bevegelsesfunksjoner
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Kapittel b8 Huden og tilhørende strukturers
funksjoner
Hudfunksjoner (b810-b849)
b810
b820
b830
b840
b849

Hudens beskyttelsesfunksjoner
Hudtilheling
Øvrige hudfunksjoner
Hudens sansefornemmelser
Andre og uspesifiserte hudfunksjoner

Hår- og neglefunksjoner (b850-b869)
b850
b860
b869

Hårfunksjoner
Neglefunksjoner
Andre og uspesifiserte hår- og neglefunksjoner

Andre og uspesifiserte funksjoner av hud og tilhørende strukturer
(b898-b899)
b898
b899

Andre funksjoner av hud og tilhørende strukturer
Uspesifiserte funksjoner av hud og tilhørende strukturer
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KROPPSSTRUKTURER
Kapittel s1 Nervesystemets strukturer
s110
s120
s130
s140
s150
s198
s199

Hjernens struktur
Ryggmargen og tilhørende strukturer
Hjerne- og ryggmargshinnenes strukturer
Det sympatiske nervesystems struktur
Det parasympatiske nervesystems struktur
Andre strukturer i nervesystemet
Uspesifiserte strukturer i nervesystemet

Kapittel s2 Øye, øre og tilhørende strukturer
s210
s220
s230
s240
s250
s260
s298
s299

Øyehulens struktur
Øyeeplets struktur
Strukturer i øyets omgivelser
Det ytre øres struktur
Mellomørets struktur
Det indre øres struktur
Andre strukturer tilhørende øye og øre
Uspesifiserte strukturer tilhørende øye og øre

Kapittel s3 Stemme- og taledannende
strukturer
s310
s320
s330
s340
s398
s399

Nesens struktur
Munnens struktur
Svelgets struktur
Strupens struktur
Andre stemme- og taledannende strukturer
Uspesifiserte stemme- og taledannende strukturer
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Kapittel s4 Strukturer tilhørende
kretsløpssystemet, blodsystemet, det
immunologiske system og
respirasjonssystemet
s410
s420
s430
s498
s499

Kretsløpssystemets struktur
Immunsystemets struktur
Respirasjonssystemets struktur
Andre strukturer tilhørende kretsløps-, blod-, immun- og
respirasjonssystemene
Uspesifiserte strukturer tilhørende kretsløps-, blod-, immunog respirasjonssystemene

Kapittel s5 Strukturer tilhørende fordøyelse,
stoffskifte og endokrinsystemet
s510
s520
s530
s540
s550
s560
s570
s580
s598
s599

Spyttkjertlenes struktur
Spiserørets struktur
Magesekkens struktur
Tarmenes struktur
Bukspyttkjertelens struktur
Leverens struktur
Galleveienes struktur
De indresekretoriske kjertlers struktur
Andre strukturer med tilknytning til fordøyelsessystemet,
stoffskifte og endokrinsystemet
Uspesifiserte strukturer med tilknytning til
fordøyelsessystemet, stoffskifte og endokrinsystemet
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Kapittel s6 Strukturer med tilknytning til
urinsystemet, kjønnsorganene og
forplantningen
s610
s620
s630
s698
s699

Urinsystemets struktur
Bekkenbunnens struktur
Kjønnsorganenes strukturer
Andre strukturer med tilknytning til urinsystemet,
kjønnsorganene og forplantningen
Uspesifiserte strukturer med tilknytning til urinsystemet,
kjønnsorganene og forplantningen

Kapittel s7 Bevegelsesapparatets strukturer
s710
s720
s730
s740
s750
s760
s770
s798
s799

Hode- og halsregionens struktur
Skulderregionens struktur
Overekstremitetens struktur
Bekkenregionens struktur
Underekstremitetens struktur
Bryst- og bukregionens og ryggens struktur
Øvrige muskel- og skjelettstrukturer tilhørende
bevegelsesapparatet
Andre strukturer i bevegelsesapparatet
Uspesifiserte strukturer i bevegelsesapparatet

Kapittel s8 Hud og tilhørende strukturer
s810
s820
s830
s840
s898
s899

Hudområdenes strukturer
Kjertelstrukturer i huden
Neglenes struktur
Hårvekstens strukturer
Andre strukturer i hud og tilhørende strukturer
Uspesifiserte strukturer i hud og tilhørende strukturer
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AKTIVITETER OG DELTAGELSE
Kapittel d1 Læring og kunnskapsanvendelse
Målrettet bruk av sansene (d110-d129)
d110
d115
d120
d129

Betrakte
Lytte
Annen målrettet bruk av sansene
Andre eller uspesifiserte målrettede sansefunksjoner

Grunnleggende læring (d130-d159)
d130
d135
d140
d145
d150
d155
d159

Gjøre etter
Innøving
Lære å lese
Lære å skrive
Lære å regne
Tilegne seg ferdigheter
Andre og uspesifiserte former for grunnleggende læring

Anvende kunnskap (d160-d179)
d160
d163
d166
d170
d172
d175
d177
d179

Feste oppmerksomheten
Tenke
Lese
Skrive
Regne
Løse problemer
Ta beslutninger
Annen spesifisert og uspesifisert anvendelse av kunnskap

Annen og uspesifisert læring og anvendelse av kunnskap (d198d199)
d198

Annen spesifisert læring og anvendelse av kunnskap
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Uspesifisert læring og anvendelse av kunnskap

Kapittel d2 Allmenne oppgaver og krav
d210
d220
d230
d240
d298
d299

Utføre en enkeltstående oppgave
Utføre multiple oppgaver
Utføre daglige rutiner
Mestre påkjenninger og andre psykiske krav
Andre allmenne oppgaver og krav
Uspesifiserte allmenne oppgaver og krav

Kapittel d3 Kommunikasjon
Kommunikasjon - forstå (d310-d329)
d310 Forstå talte ytringer
d315 Forstå ytringer uten ord
d320 Forstå ytringer på tegnspråk
d325 Forstå skriftlige ytringer
d329 Forstå ytringer formidlet på annen spesifisert eller
uspesifisert måte
Kommunikasjon - ytre seg (d330-d349)
d330
d335
d340
d345
d349

Tale
Ytre seg uten ord
Ytre seg på tegnspråk
Ytre seg skriftlig
Annen spesifisert eller uspesifisert frembringelse av
ytringer

Samtale og bruk av kommunikasjonsteknikk (d350-d369)
d350
d355
d360

Samtale
Diskusjon
Bruke kommunikasjonsutstyr og -metoder
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Annen spesifisert eller uspesifisert form for samtale eller
bruk av kommunikasjonsteknikk

Annen og uspesifisert form for kommunikasjon (d398-d399)
d398
d399

Annen form for kommunikasjon
Uspesifisert form for kommunikasjon

Kapittel d4 Mobilitet
Endre og opprettholde kroppsstilling (d410-d429)
d410
d415
d420
d429

Endre grunnleggende kroppsstillinger
Opprettholde en kroppsstilling
Forflytte seg
Annen eller uspesifisert form for å endre og opprettholde
kroppsstilling

Bære, flytte og håndtere gjenstander (d430-d449)
d430
d435
d440
d445
d449

Løfte og bære gjenstander
Flytte gjenstander med beina
Finere håndbevegelser
Bruke hender og armer
Andre eller uspesifiserte former for å bære, flytte og
håndtere gjenstander

Gå og bevege seg omkring (d450-d469)
d450
d455
d460
d465
d469

Gå
Bevege seg omkring
Bevege seg omkring på ulike steder
Bevege seg omkring ved hjelp av utstyr
Andre eller uspesifiserte former for å gå og bevege seg
omkring
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Bevege seg omkring med transportmidler (d470-d479)
d470
d475
d480
d489

Bruke transportmidler
Føre et transportmiddel
Ri på dyr i transportøyemed
Bevege seg omkring med andre eller uspesifiserte
transportmidler

Andre og uspesifiserte former for mobilitet (d498-d499)
d498
d499

Andre former for mobilitet
Uspesifisert form for mobilitet

Kapittel d5 Egenomsorg
d510
d520
d530
d540
d550
d560
d570
d598
d599

Vaske seg
Stelle sine kroppsdeler
Gå på toalettet
Kle seg
Spise
Drikke
Ta vare på helsen
Annen egenomsorg
Uspesifisert egenomsorg

Kapittel d6 Hjemmeliv
Skaffe seg livsnødvendigheter (d610-d629)
d610
d620
d629

Skaffe seg et sted å bo
Skaffe seg varer og tjenester
Skaffe seg andre eller uspesifiserte nødvendigheter

Husholdning (d630-d649)
d630

Lage mat
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Husarbeid
Andre og uspesifiserte husholdningsoppgaver

Ta vare på husholdningsgjenstander og hjelpe andre (d650-d669)
d650
d660
d669

Ta vare på husholdningsgjenstander
Hjelpe andre
Annnet og uspesifisert vedlikehold av
husholdningsgjenstander og hjelp til andre

Andre og uspesifiserte aktiviteter i hjemmeliv (d698-d699)
d698
d699

Annet hjemmeliv
Uspesifisert hjemmeliv

Kapittel d7 Mellommenneskelige
interaksjoner og relasjoner
Allmenne mellommenneskelige interaksjoner (d710-d729)
d710
d720
d729

Grunnleggende mellommenneskelige interaksjoner
Sammensatte mellommenneskelige interaksjoner
Andre og uspesifiserte grunnleggende mellommenneskelige
interaksjoner

Særskilte mellommenneskelige relasjoner (d730-d779)
d730
d740
d750
d760
d770
d779

Forholde seg til fremmede personer
Formelle mellommenneskelige relasjoner
Uformelle sosiale relasjoner
Familierelasjoner
Intime relasjoner
Andre og uspesifiserte særskilte mellommenneskelige
relasjoner
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Andre og uspesifiserte mellommenneskelige interaksjoner og
relasjoner (d798-d799)
d798 Andre mellommenneskelige interaksjoner og relasjoner
d799 Uspesifiserte mellommenneskelige interaksjoner og
relasjoner

Kapittel d8 Viktige livsområder
Utdanning (d810-d839)
d810
d815
d820
d825
d830
d839

Uformell opplæring
Førskoleopplæring
Skoleutdanning
Yrkesopplæring
Høyere utdanning
Annen spesifisert eller uspesifisert utdanning

Arbeid og sysselsetting (d840-d859)
d840
d845
d850
d855
d859

Lærlingepraksis (yrkesforberedelse)
Skaffe seg, beholde og avslutte et arbeidsforhold
Betalt sysselsetting
Ubetalt arbeid
Annet spesifisert og uspesifisert arbeid og sysselsetting

Økonomiske livsområder (d860-d879)
d860
d865
d870
d879

Grunnleggende økonomiske transaksjoner
Sammensatte økonomiske transaksjoner
Være økonomisk selvhjulpen
Andre eller uspesifiserte økonomiske livsområder

Andre og uspesifiserte viktige livsområder (d898-d899)
d898
d899

Andre viktige livsområder
Uspesifiserte viktige livsområder

61

Kortversjonens kategorier

ICF

Kapittel d9 Samfunnsliv og sosiale
livsområder
d910
d920
d930
d940
d950
d998
d999

Samfunnsliv
Rekreasjon og fritid
Religion og åndelighet
Menneskerettigheter
Politisk liv og statsborgerskap
Andre former for samfunnsliv og sosiale livsområder
Uspesifiserte former for samfunnsliv og sosiale livsområder
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MILJØFAKTORER
Kapittel e1 Produkter og teknologi
e110
e115
e120
e125
e130
e135
e140
e145
e150
e155
e160
e165
e198
e199

Produkter eller substanser til å spise eller drikke
Produkter og teknologi til personlig bruk i dagliglivet
Produkter og teknologi for personlig mobilitet og transport
innen- og utendørs
Produkter og teknologi for kommunikasjonsformål
Produkter og teknologi for utdanningsformål
Produkter og teknologi for sysselsetting
Produkter og teknologi for kultur, rekreasjon og sport
Produkter og teknologi for utøvelse av religion og
åndelighet
Utforming, konstruksjon, produkter og teknologi for
bygninger til offentlig bruk
Produkter og teknologi for utforming og konstruksjon av
bygninger til privat bruk
Produkter og teknologi for landutvikling
Økonomiske verdier
Andre produkter og teknologier
Uspesifiserte produkter og teknologier

Kapittel e2 Natur og menneskeskapte
miljøforandringer
e210
e215
e220
e225
e230
e235

Topografi
Befolkning
Ville planter og dyr
Klima
Naturhendelser
Miljøhendelser forårsaket av mennesker
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Lys
Tidsavhengige forandringer
Lyd
Vibrasjon
Luftkvalitet
Andre naturlige og menneskeskapte miljøforandringer
Uspesifiserte naturlige og menneskeskapte
miljøforandringer

Kapittel e3 Støtte og sosialt nettverk
e310
e315
e320
e325
e330
e335
e340
e345
e350
e355
e360
e398
e399

Nærmeste familie
Fjernere familie
Venner
Bekjente, likemenn, kolleger, naboer og medlemmer av
nærsamfunnet
Personer i autoritetsposisjon
Personer i posisjon som underordnet
Personer som yter personlig omsorg og hjelp
Fremmede
Husdyr
Helsepersonell
Helserelaterte fagpersoner
Annen spesifisert støtte og sosialt nettverk
Uspesifisert støtte og sosialt nettverk

Kapittel e4 Holdninger
e410
e415
e420
e425
e430

Individuelle holdninger hos nærmeste familiemedlemmer
Individuelle holdninger hos fjernere familiemedlemmer
Individuelle holdninger hos venner
Individuelle holdninger hos bekjente, likemenn, kolleger,
naboer og medlemmer av nærsamfunnet
Individuelle holdninger hos personer i autoritetsposisjon
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Individuelle holdninger hos personer i posisjon som
underodnet
Individuelle holdninger hos personer som yter personlig
omsorg og hjelp
Individuelle holdninger hos fremmede
Individuelle holdninger hos helsepersonell
Individuelle holdninger hos helserelaterte fagpersoner
Holdninger i samfunnet
Sosiale normer, handlingsmønstre og ideologier
Andre holdninger
Uspesifiserte holdninger

Kapittel e5 Tjenester, systemer og strategier
for tiltak
e510
e515
e520
e525
e530
e535
e540
e545
e550
e555
e560
e565
e570
e575
e580

Tjenester, systemer og strategier for produksjon av
forbrukervarer
Tjenester, systemer og strategier for arkitektur og
byggevirksomhet
Tjenester, systemer og strategier for utendørsområder
Tjenester, systemer og strategier for boligsektoren
Offentlige tekniske tjenester, systemer og strategier
Tjenester, systemer og strategier for kommunikasjon
Tjenester, systemer og strategier for transport
Tjenester, systemer og strategier for beskyttelse av
sivilbefolkningen
Tjenester, systemer og strategier for lov og rett
Tjenester, systemer og strategier i foreninger og
organisasjoner
Tjenester, systemer og strategier for media
Tjenester, systemer og strategier for økonomi
Tjenester, systemer og strategier for trygdevesen
Tjenester, systemer og strategier for allmenn sosial omsorg
Tjenester, systemer og strategier for helsevesen
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Tjenester, systemer og strategier for utdanning og
opplæring
Tjenester, systemer og strategier for arbeid og sysselsetting
Politiske tjenester, systemer og strategier
Andre tjenester, systemer og strategier
Uspesifiserte tjenester, systemer og strategier
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KROPPSFUNKSJONER
Definisjoner: Kroppsfunksjoner er organsystemenes fysiologiske
funksjoner (inklusive mentale funksjoner).
Avvik er problemer med kroppsfunksjoner eller
kroppsstrukturer, som ved signifikante feil eller tap.

Modifikator
Ensartet negativ graderingsskala, som brukes for å vise omfang
eller størrelsesorden av et avvik.
.0

INTET
funksjonsavvik

(intet, fraværende,
ubetydelig ...)

0-4%

.1

LITE funksjonsavvik

(lett, mindre, lavgradig ...)

5-24%

.2

MIDDELS
funksjonsavvik

(middels uttalt ...)

25-49%

.3

STORT
funksjonsavvik

(høygradig, sterkt,
ekstremt, subtotalt ...)

50-95%

.4

TOTALT
funksjonsavvik

(fullstendig, helt
manglende...)

96100%

.8

Uspesifisert

.9

Ikke anvendbart
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Det er oppstilt en grov prosentvis inndeling til bruk ved slike
forhold som kan måles med instrumenter eller graderes etter
standarder for kvantifisering av funksjonsnedsettelse. For eksempel
gjelder en feilmargin på 5% når det kodes intet eller totalt
funksjonsavvik. Moderate avvik utgjør vanligvis opp til halve
skalaen for total funksjonsnedsettelse. Prosentområdene må
kalibreres for de forskjellige kroppsfunksjoner som persentiler i
relevante befolkningsstandarder. For at denne graderingen skal
kunne benyttes på en ensartet måte overalt, må
bedømmelsesprosedyrer utvikles ved forskning.
For ytterligere forklaring vises til Vedlegg 2.
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Kapittel b1

Mentale funksjoner
Dette kapittelet er om hjernens funksjoner - både overordnede
mentale funksjoner, som bevissthet, energi og handlekraft - og
spesifikke mentale funksjoner, som hukommelse, språk og regning

Overordnede mentale funksjoner
(b110-b139)
b110

Bevissthetsfunksjoner
Grunnleggende funksjoner som bestemmer bevissthetens
klarhet og kontinuitet, oppmerksomhet og aktsomhet
Inklusive: Våkenhetstilstanden og dens kontinuitet og
kvalitet. Avvik: Bevissthetstap, koma, vegetative
tilstander, fugetilstander, transetilstander,
besettelsestilstander, medikamentindusert
bevissthetsforstyrrelse, delir, stupor
Eksklusive: Orienteringsfunksjoner (b114), energi og
handlekraft (b130), søvn (b134)

b114

Orienteringsfunksjoner
Bevissthet om og kjennskap til forholdet til egen person,
til andre personer, til tid og omgivelser
Inklusive: Orientering for tid, sted og person,
orientering i forhold til en selv og andre. Avvik:
Desorientering i forhold til tid, sted og person

71

Kroppsfunksjoner

ICF

Eksklusive: Bevissthetsfunksjoner (b110),
oppmerksomhetsfunksjoner (b140),
hukommelsesfunksjoner (b144)

b117

Intellektuelle funksjoner
Grunnleggende mentale funksjoner som må til for å
forstå og konstruktivt integrere de forskjellige mentale
funksjoner, herunder alle kognitive funksjoner og deres
utvikling i løpet av livet
Inklusive: Mentale forutsetninger for intellektuell
utvikling. Avvik: Psykisk utviklingshemming, demens
Eksklusive: Hukommelsesfunksjoner (b144),
tenkefunksjoner (b160), høyere kognitive funksjoner
(b164)

b122

Overordnede psykososiale funksjoner
Grunnleggende mentale funksjoner som utvikles i løpet
av livet, påkrevet for å integrere de mentale funksjoner
som fører til dannelse av mellommenneskelige
ferdigheter og gjør sosiale interaksjoner mulig

b126

Temperament og personlighet
Tendens til å reagere på bestemte måter i situasjoner,
deriblant de mentale særtrekk som skiller individet fra
andre personer
Inklusive: Utadvendthet, innadvendthet,
imøtekommenhet, samvittighetsfullhet, psykisk og
emosjonell stabilitet og mottagelighet for erfaringer,
optimisme, opplevelsestrang, selvtillit, pålitelighet
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Eksklusive: Intellektuelle funksjoner (b117), energi og
handlekraft (b130), psykomotoriske funksjoner (b148),
emosjonelle funksjoner (b152)

b130

Energi og handlekraft
Grunnleggende mentale funksjoner tilknyttet
fysiologiske og psykiske mekanismer som fører til
vedvarende innsats for å tilfredsstille behov og oppnå
mål
Inklusive: Energinivå, motivasjon, appetitt,
behovsopplevelse (herunder behov for stoffer som kan
misbrukes) og impulskontroll
Eksklusive: Bevissthetsfunksjoner (b110), temperament
(b126), søvn (b134), psykomotoriske funksjoner (b148),
emosjonelle funksjoner (b152)

b134

Søvn
Periodisk, reversibel og selektiv fysisk og mental
frakobling fra ens umiddelbare omgivelser, ledsaget av
karakteristiske fysiologiske forandringer
Inklusive: Funksjoner for innsovning og vedlikehold av
søvn, søvnkvalitet og regulering av søvnmengde. Avvik:
Søvnløshet, hypersomni og narkolepsi
Eksklusive: Bevissthetsfunksjoner (b110), energi og
handlekraft (b130), oppmerksomhetsfunksjoner (b140),
psykomotoriske funksjoner (b148)

b139

Andre og uspesifiserte overordnede mentale
funksjoner
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Spesifikke mentale funksjoner
(b140-b189)
b140

Oppmerksomhetsfunksjoner
Funksjoner for å fokusere på ytre stimuli eller indre
opplevelser så lenge som det behøves
Inklusive: Opprettholde oppmerksomhet, skifte
oppmerksomhet, være oppmerksom på mer enn en ting
om gangen, ha felles oppmerksomhet med andre,
konsentrasjon. Avvik: Økt distraherbarhet
Eksklusive: Bevissthetsfunksjoner (b110), energi og
handlekraft (b130), søvn (b134), hukommelsesfunksjoner
(b144), psykomotoriske funksjoner (b148),
persepsjonsfunksjoner (b156)

b144

Hukommelsesfunksjoner
Spesifikke kognitive funksjoner for registrering, lagring
og fremhenting av informasjon
Inklusive: Korttids- og langtidsminne, hukommelse for
umiddelbar, nær og fjern fortid, hukommelsens
spennvidde, erindring. Avvik: Nominell, selektiv og
dissosiativ amnesi
Eksklusive: Bevissthetsfunksjoner (b110),
orienteringsfunksjoner (b114), intellektuelle funksjoner
(b117), oppmerksomhetsfunksjoner (b140),
persepsjonsfunksjoner (b156), tenkefunksjoner (b160),
høyere kognitive funksjoner (b164), mentale
språkfunksjoner (b167), regnefunksjoner (b 172)

b147

Psykomotoriske funksjoner
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Spesifikke mentale funksjoner for kontroll av
individuelle handlinger
Inklusive: Psykomotorisk funksjonskvalitet. Avvik:
Psykomotorisk retardasjon, bli opphisset og agitert,
rollespill, katatoni, negativisme, ambitendens,
ekkopraksi og ekkolali
Eksklusive: Bevissthetsfunksjoner (b110),
orienteringsfunksjoner (b114), intellektuelle funksjoner
(b117), energi og handlekraft (b130),
oppmerksomhetsfunksjoner (b140), mentale
språkfunksjoner (b167), mentale funksjoner for
rekkefølgen av sammensatte bevegelser (b176)

b152

Emosjonelle funksjoner
Spesifikke funksjoner knyttet til følelser og affektive
komponenter i mentale prosesser
Inklusive: Adekvate følelsesreaksjoner, regulering og
omfang av følelser, affekt, tristhet, lykkefølelse,
kjærlighet, frykt, sinne, hat, anspenthet, angst, glede,
sorg. Avvik: Følelseslabilitet, avflating av affekt
Eksklusive: Temperament og personlighet (b126), energi
og handlekraft (b130)

b156

Persepsjonsfunksjoner
Spesifikke kognitive funksjoner for å gjenkjenne og
tolke det som sanses
Inklusive: Hørsels-, syns-, lukt-, og berøringspersepsjon,
visuell rompersepsjon. Avvik: Hallusinasjon, illusjon
Eksklusive: Bevissthetsfunksjoner (b110),
orienteringsfunksjoner (b114),
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oppmerksomhetsfunksjoner (b140),
hukommelsesfunksjoner (b144), mentale språkfunksjoner
(b167), syn og tilhørende funksjoner (b210-b229), hørsel
og vestibularisfunksjoner (b230-b249), øvrige
sansefunksjoner (b250-b279)

b160

Tenkefunksjoner
Funksjoner for dannelse og behandling av idéer
Inklusive: Spesifikke funksjoner for kontroll av tempo,
form, kontroll og innhold i tankevirksomhet, målrettede
og ikke målrettede tenkefunksjoner, logiske
tenkefunksjoner. Avvik: Tankepress, tankeflukt,
tankeblokkering, usammenhengende tankevirksomhet,
avsporing og omtrentlighet av tankevirksomhet,
vrangforestillinger, opphengt tankegang og
tvangstanker
Eksklusive: Intellektuelle funksjoner (b117),
hukommelsesfunksjoner (b144), psykomotoriske
funksjoner (b147), persepsjonsfunksjoner (b156), høyere
kognitive funksjoner (b164), mentale språkfunksjoner
(b167), regnefunksjoner (b172)

b164

Høyere kognitive funksjoner
Spesifikke mentale funksjoner som er spesielt avhengige
av hjernens pannelapper: Sammensatte målrettede
atferdsformer, som å ta beslutninger, abstrakt
tankevirksomhet, planlegging og gjennomføring av
planer, mental fleksibilitet og å avgjøre hva slags atferd
som er hensiktsmessig under hvilke omstendigheter, ofte
benevnt eksekutive funksjoner
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Inklusive: Funksjoner for abstraksjon og organisering
av idéer, tidsstyring, innsikt og bedømmelse,
begrepsdannelse, kategorisering og kognitiv fleksibilitet
Eksklusive: Hukommelsesfunksjoner (b144),
tenkefunksjoner (b160), mentale språkfunksjoner (b167),
regnefunksjoner (b172)

b167

Mentale språkfunksjoner
Spesifikke funksjoner for å gjenkjenne og bruke tegn,
symboler og andre bestanddeler av et språk
Inklusive: Oppfatte og tyde tale, skrift, tegn eller andre
former for språk, kunne uttrykke de samme former for
språk, integrerende språkfunksjoner. Avvik: Alle former
for afasi.
Eksklusive: Oppmerksomhetsfunksjoner (b140),
hukommelsesfunksjoner (b144), persepsjonsfunksjoner
(b156), tenkefunksjoner (b160), høyere kognitive
funksjoner (b164), regnefunksjoner (b172), styring av
sammensatte bevegelser (b176), kapittel b2
Sansefunksjoner og smerte, kapittel b3 Stemme- og
talefunksjoner

b172

Regnefunksjoner
Spesifikke mentale funksjoner for bruk av matematiske
symboler og regnemåter
Inklusive: Enkle regnearter og sammensatte
matematiske operasjoner
Eksklusive: Oppmerksomhetsfunksjoner (b140),
hukommelsesfunksjoner (b144), tenkefunksjoner (b160),
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høyere kognitive funksjoner (b164), mentale
språkfunksjoner (b167)

b176

Styring av sammensatte bevegelser
Funksjoner for å kontrollere rekkefølge og koordinering
av sammensatte, målrettede bevegelser
Avvik: Forskjellige former for apraksi, som for
øyebevegelser og tale, idéasjonell og idéomotorisk
apraksi
Eksklusive: Psykomotoriske funksjoner (b147), høyere
kognitive funksjoner (b164), kapittel b7 Nerve-, muskel-,
skjelett- og bevegelsesrelaterte funksjoner

b180

Selvopplevelse og tidsoppfatning
Spesifikke mentale funksjoner for bevissthet om egen
identitet, egen kropp, egen plassering i virkeligheten i
forhold til omgivelser og tid
Inklusive: Oppfatte seg selv, sitt kroppsbilde og tiden

b189

Andre og uspesifiserte spesifikke mentale funksjoner

Andre og uspesifiserte mentale
funksjoner (b198-b199)
b198

Andre mentale funksjoner

b199

Uspesifiserte mentale funksjoner
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Kapittel b2

Sansefunksjoner og smerte
Dette kapittelet er om sansefunksjonene: Syn, hørsel, smak og så
videre, og dessuten om smertefornemmelse

Syn og tilhørende funksjoner
(b210-b229)
b210

Synsfunksjoner
Sanse lys og farge, og se størrelse, form og avstand
Inklusive: Synsstyrke (visus), synsfelt, syn på ett eller
begge øyne, samsyn, synsbildets kvalitet, fargesans.
Avvik: Alle former for brytningsfeil
(refraksjonsanomalier) og synsfeltutfall, fargeblindhet,
dobbeltsyn, nattblindhet og mangelfull tilpasning til
lysstyrke
Eksklusive: Persepsjonsfunksjoner (b156)

b215

Synsfremmende funksjoner av strukturer i og
omkring øyet
Funksjoner av strukturer i og omkring øyet, som
fremmer synsfunksjonene
Inklusive: Indre øyemuskler, øyelokk og ytre øyemuskler,
funksjoner som omfatter øyebevegelser, betrakte et
bevegelig objekt, feste blikket, avstandsinnstilling,
pupillerefleks, tåreapparatets funksjoner. Avvik:
Skjeling, nystagmus, xeroftalmi, tåreflod og ptose
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Eksklusive: Synsfunksjoner (b210), kapittel b7 Nerve-,
muskel-, skjelett- og bevegelsesrelaterte funksjoner

b220

Sansefornemmelser forbundet med øyet og
tilhørende strukturer
Fornemmelse av tretthet, tørrhet og kløe i øyet og
beslektede sanseinntrykk
Inklusive: Fornemmelse av trykk bak øyet, av å ha fått
noe i øyet, anstrengelse, svie eller irritasjon i øyet
Eksklusive: Smertesans (b280)

b229

Andre og uspesifiserte synsrelaterte funksjoner

Hørsel og vestibularisfunksjoner
(b230-b249)
b230

Hørselsfunksjoner
Sanse lyd og skille mellom lyders tonehøyde, styrke,
egenart og sted
Inklusive: Skille mellom ulike lyder, steds- og
sidebestemmelse av lyd, talegjenkjenning. Avvik:
Døvhet, annet hørselstap
Eksklusive: persepsjonsfunksjoner (b156), mentale
språkfunksjoner (b167)

b235

Vestibularisfunksjoner
Sanse kroppsstilling, balanse og bevegelse
Inklusive: Stillingssans, bevegelsessans
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Eksklusive: Sansefornemmelser i tilknytning til hørsel og
vestibularisfunksjoner (b240)

b240

Sansefornemmelser i tilknytning til hørsel og
vestibularisfunksjoner
Fornemmelse av øresus, svimmelhet og fallfornemmelse
Inklusive: Irritasjon eller trykkfornemmelse i øret,
kvalme i tilknytning til svimmelhet
Eksklusive: Vestibularisfunksjon (b235), smertesans
(b280)

b249

Andre og uspesifiserte hørsels- og
vestibularisfunksjoner

Øvrige sansefunksjoner (b250-b279)
b250

Smakssans
Sanse surt, søtt, bittert og salt
Inklusive: Alle smaksfunksjoner. Avvik: Ageusi,
hypogeusi

b255

Luktesans
Sanse lukter og dufter
Inklusive: Luktefunksjoner. Avvik: Anosmi, hyposmi

b260

Proprioseptiv sans
Sanse kroppsdelers stilling i forhold til hverandre
Inklusive: Leddsans, sanse stilling og bevegelse i ledd
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Eksklusive: Vestibularisfunksjon (b235),
sansefornemmelser i forbindelse med muskler og
bevegelsesrelaterte funksjoner (b780)

b265

Berøringssans
Sanse overflater og deres struktur eller egenart
Inklusive: Sanse at man berører noe eller blir berørt.
Avvik: Nummenhetsfølelse, følelsesløshet, anestesi,
prikking, parestesi og hyperestesi
Eksklusive: Sansefunksjoner for temperatur og andre
stimuli (b270)

b270

Sansefunksjoner for temperatur og andre stimuli
Sanse temperatur, vibrasjon, trykk og skadelige stimuli
Inklusive: Sanse temperatur, vibrasjon, risting eller
bølgebevegelser, overfladisk trykk, dypt trykk,
fornemmelse av svie eller skadelig stimulus
Eksklusive: Berøringssans (b265), smertesans (b280)

b279

Andre eller uspesifiserte øvrige sansefunksjoner

Smerte (b280-b289)
b280

Smertesans
Sanse ubehagelige stimuli som tyder på mulig eller
faktisk skade på kroppen
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Inklusive: Generell eller lokalisert smerte, stikkende
smerte, sviende smerte, dump smerte, verkende smerte.
Avvik: Myalgi, analgesi og hyperalgesi

b289

Annen eller uspesifisert smertesans

Andre og uspesifiserte sansefunksjoner
(b298-b299)
b298

Andre sansefunksjoner

b299

Uspesifiserte sansefunksjoner
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Kapittel b3

Stemme- og talefunksjoner
Dette kapittelet er om funksjoner for å frembringe lyder og tale

b310

Stemmefunksjoner
Funksjoner for å frembringe lyd ved passasjen av luft
gjennom strupen
Inklusive: Stemmedannelse, styring av lydfrekvens,
lydstyrke og andre egenskaper ved stemmen, hvisking.
Avvik: Afoni, dysfoni, heshet, talefeil ved åpen gane og
ved tett nese
Eksklusive: Mentale språkfunksjoner (b167),
uttalefunksjon (b320)

b320

Uttalefunksjon
Funksjoner for å frembringe talelyder
Inklusive: Uttale og artikulasjon av fonemer. Avvik: Alle
former for dysartri, anartri
Eksklusive: Mentale språkfunksjoner (b167),
stemmefunksjoner (b310)

b330

Taleflyt og talerytme
Funksjoner som gir talen flyt og tempo
Inklusive: Hastighet og melodi i talen, prosodi og
intonasjon. Avvik: Stotring, stamming, taleforkludring,
bradylali og tachylali
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Eksklusive: Mentale språkfunksjoner (b167),
stemmefunksjoner (b310), uttalefunksjon (b320)

b340

Øvrige stemmefunksjoner
Andre former for stemmebruk
Inklusive: Frembringe toner og utvalg av lyder, som ved
sang, messe, babling og nynning, høylytt gråt og skrik
Eksklusive: Mentale språkfunksjoner (b167),
stemmefunksjoner (b310), uttalefunksjon (b320),
talerytmefunksjon (b330)

b398

Andre stemme- og talefunksjoner

b399

Uspesifiserte stemme- og talefunksjoner
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Kapittel b4

Kretsløps-, blod-, immun- og
respirasjonsfunksjoner
Dette kapittelet er om funksjoner av hjerte og blodkar, blod og
bloddannelse, immunforsvar og respirasjon

Kretsløpssystemets funksjoner
(b410-b429)
b410

Hjertefunksjoner
Funksjoner for å pumpe blodet ut i kroppen i
tilstrekkelig mengde og med passende trykk
Inklusive: Hjertefrekvens, rytme og minuttvolum,
sammentrekningsstyrke av hjertemuskulatur,
hjerteklaffenes funksjon, pumpefunksjonen i
lungekretsløpet og hjertets egen blodforsyning. Avvik:
Hjertesvikt, kardiomyopati, myokarditt,
koronarinsuffisiens, takykardi, bradykardi og
rytmeforstyrrelser
Eksklusive: Blodkar (b415), blodtrykksfunksjoner
(b420), fysisk kondisjon (b455)

b415

Blodkarfunksjoner
Transport av blod til hele kroppen
Inklusive: Arterie-, kapillær- og venefunksjon i systemog lungekretsløpet, vasomotorisk funksjon, veneklaffenes
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funksjon. Avvik: Tilstopping eller forsnevring av arterier
og vener, arteriosklerose, åreknuter
Eksklusive: Hjertefunksjoner (b410),
blodtrykksfunksjoner (b420), blodfunksjoner og
bloddannelse (b430), fysisk kondisjon (b455)

b420

Blodtrykksfunksjoner
Regulering av arterielt blodtrykk
Inklusive: Funksjoner som opprettholder blodtrykket.
Avvik: Høyt og lavt blodtrykk, postural hypotensjon
Eksklusive: Hjertefunksjoner (b410), blodkarfunksjoner
(b415), fysisk kondisjon (b455)

b429

Andre og uspesifiserte kretsløpssystemfunksjoner

Blodfunksjoner, bloddannelse og
immunfunksjoner (b430-b439)
b430

Blodfunksjoner og bloddannelse
Bloddannelse, transport av oksygen og
stoffskifteprodukter, blødningsstillende funksjoner
Inklusive: Beinmargsfunksjon, oksygentransport, miltens
blodfunksjoner, koagulasjon og blodplatefunksjon.
Avvik: Anemi, blødersykdom og andre funksjonsfeil i
blodkoagulasjonen
Eksklusive: Kretsløpssystemets funksjoner (b410-b429),
immunfunksjoner (b435), fysisk kondisjon (b455)
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Immunfunksjoner
Forsvar mot fremmede substanser og mikroorganismer
Inklusive: Spesifikke og uspesifikke immunreaksjoner,
lymfekarenes og lymfeknutenes funksjoner,
vaksinasjonsreaksjon. Avvik: Autoimmune og allergiske
reaksjoner, lymfadenitt og lymfødem
Eksklusive: Blodfunksjoner og bloddannelse (b430)

b439

Andre og uspesifiserte blod- og immunfunksjoner

Respirasjonsfunksjoner (b440-b449)
b440

Respirasjon
Innånding av luft i lungene, gassutveksling mellom luft
og blod og utånding av luft
Inklusive: Funksjoner for respirasjonsfrekvens, -rytme
og -dybde. Avvik: Apné, hyperventilasjon, uregelmessig
respirasjon, paradoksal respirasjon, lungeemfysem og
bronkospasme
Eksklusive: Respirasjonsmuskelfunksjoner (b445),
øvrige respirasjonsfunksjoner (b450), fysisk kondisjon
(b455)

b445

Respirasjonsmuskelfunksjoner
Muskelfunksjoner som medvirker til åndedrettet
Inklusive: Ribbeinsmuskulaturens, mellomgulvets og de
aksessoriske respirasjonsmusklers funksjoner
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Eksklusive: Respirasjon (b440), øvrige
respirasjonsfunksjoner (b450), fysisk kondisjon (b455)

b449

Andre og uspesifiserte respirasjonsfunksjoner

Øvrige funksjoner og
sansefornemmelser i kretsløps- og
respirasjonssystemene (b450-b469)
b450

Øvrige respirasjonsfunksjoner
Øvrige pustefunksjoner, som hosting, nysing og gjesping
Inklusive: Blåse, plystre og puste gjennom munnen

b455

Fysisk kondisjon
Funksjoner med tilknytning til respirasjonen, hjertets og
kretsløpets kapasitet som kreves for å tåle fysiske
anstrengelser
Inklusive: Fysisk utholdenhet, aerob kapasitet og
trettbarhet
Eksklusive: Kretsløpssystemets funksjoner (b410-b429),
blodfunksjoner og bloddannelse (b430), respirasjon
(b440), respirasjonsmuskelfunksjoner (b445), øvrige
respirasjonsfunksjoner (b450), muskelutholdenhet
(b740)

b460

Sansefornemmelser med tilknytning til kretsløps- og
respirasjonsfunksjoner
Sansefornemmelser som at hjertet hopper over et slag,
hjertebank og kortpustethet
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Inklusive: Trykk- og sammensnøringsfornemmelse i
brystkassen, fornemmelse av uregelmessige hjerteslag,
tung pust, kortpustethet, lufthunger,
kvelningsfornemmelse, fremmedlegemefølelse i halsen
og hvesende ekspirasjon
Eksklusive: Smertesans (b280)

b469

Andre og uspesifiserte funksjoner og
sansefornemmelser i kretsløps- og
respirasjonssystemet

Andre og uspesifiserte kretsløps-,
blod-, immun- og respirasjonsfunksjoner (b498-b499)
b498

Andre kretsløps-, blod-, immun- og
respirasjonsfunksjoner

b499

Uspesifiserte kretsløps-, blod-, immun- og
respirasjonsfunksjoner
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Kapittel b5

Fordøyelse, stoffskifte og
indresekretoriske funksjoner
Dette kapittelet er om funksjoner for næringsinntak, fordøyelse og
utskillelse av avfallsprodukter, dessuten om stoffskifte- og
indresekretoriske funksjoner

Fordøyelsesfunksjoner (b510-b539)
b510

Nærings- og væskeinntak
Funksjoner for å innta mat og drikke og svelge dem
Inklusive: Suging, tygging, biting, manipulasjon av mat i
munnen, spyttsekresjon, svelging, raping, gulping,
spytting og oppkasting. Avvik: Svelgebesvær, aspirasjon
til luftveiene, luftsvelging, overproduksjon av spytt,
sikling og munntørrhet
Eksklusive: Sansefornemmelser fra fordøyelsessystemet
(b535)

b515

Fordøyelse
Funksjoner for transport av mat og drikke gjennom
fordøyelseskanalen, nedbryting til næringsstoffer og
oppsuging av næringsstoffene
Inklusive: Motorikk i magesekk og tarm, nedbryting av
mat, produksjon og virkning av enzymer, oppsuging av
næringsstoffer, toleranse for næringsmidler. Avvik:
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Forhøyet magesyreproduksjon, malabsorpsjon,
intoleranse for næringsmidler, hyperaktive
tarmbevegelser, tarmparese, tarmobstruksjon og nedsatt
gallesekresjon
Eksklusive: Nærings- og væskeinntak (b510),
næringsopptak (b520), avføringsfunksjoner (b525),
sansefornemmelser fra fordøyelsessystemet (b535)

b520

Næringsopptak
Omdannelse av næringsstoffer til bestanddeler av den
levende organismen
Inklusive: Lagring av næringsstoffer i organismen
Eksklusive: Fordøyelse (b515), avføringsfunksjoner
(b525), regulering av kroppsvekt (b530), generelle
stoffskiftefunksjoner (b540)

b525

Avføringsfunksjoner
Utskillelse av ufordøyet mat og avfallsprodukter fra
tarmen, med tilhørende funksjoner
Inklusive: Funksjoner for utskilling av avføring,
avføringens konsistens, avføringshyppighet, evne til å
holde på avføring, luftavgang. Avvik: Forstoppelse,
diaré og svikt av lukkemuskel eller inkontinens av annen
årsak
Eksklusive: Fordøyelse (b515), næringsopptak (b520),
sansefornemmelser fra fordøyelsessystemet (b535)
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b530

Kroppsfunksjoner
Regulering av kroppsvekt
Herunder vektøkning under vekst og utvikling
Inklusive: Opprettholde et akseptabelt forhold mellom
høyde og vekt, for eksempel uttrykt ved "Body Mass
Index" (BMI). Avvik: Undervekt, kakeksi, vekttap,
avmagring, overvekt, primær og sekundær fedme
Eksklusive: Næringsopptak (b520), generelle
stoffskiftefunksjoner (b540), indresekretoriske
funksjoner (b555)

b535

Sansefornemmelser fra fordøyelsessystemet
Sansefornemmelser som oppstår under inntak av mat og
drikke og tilhørende fordøyelsesfunksjoner
Inklusive: Kvalme, oppblåsthet og kolikk, metthet, klump
i halsen (globusfornemmelse), magekrampe, luft i magen
og brystbrann
Eksklusive: Smertesans (b280) nærings- og væskeinntak
(b510), fordøyelse (b515), avføringsfunksjoner (b525)

b539

Andre og uspesifiserte fordøyelsesfunksjoner

Stoffskifte og indresekretoriske
funksjoner (b540-b559)
b540

Generelle stoffskiftefunksjoner
Regulering av organismens omsetning av livsviktige
kjemiske bestanddeler, som karbohydrater, protein og
fett og forbrenning av dem til energi
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Inklusive: Basalstoffskifte, nedbryting og oppbygging av
karbohydrater, protein og fett, energiproduksjon,
forhøyet eller nedsatt stoffskifte
Eksklusive: Næringsopptak (b520), regulering av
kroppsvekt (b530), væske-, mineral- og
elektrolyttbalanse (b545), temperaturregulering (b550),
indresekretoriske funksjoner (b555)

b545

Væske-, mineral- og elektrolyttbalanse
Regulering av vann, mineraler og elektrolytter i
organismen
Inklusive: Vann- elektrolytt-, og syre/basebalanse,
regulering av mineraler som kalsium, sink og jern.
Avvik: Væskeretensjon, dehydrering, hyperkalsemi,
hypokalsemi, hemokromatose, jernmangel,
hypernatremi, hyponatremi, hyperkalemi og hypokalemi
Eksklusive: blodfunksjoner og bloddannelse (b430),
generelle stoffskiftefunksjoner (b540), indresekretoriske
funksjoner (b555)

b550

Temperaturregulering
Funksjoner for regulering av kroppstemperaturen
Avvik: Hypotermi, feber
Eksklusive: Generelle stoffskiftefunksjoner (b540),
indresekretoriske funksjoner (b555)

b555

Indresekretoriske funksjoner
Hormonproduksjon og regulering av hormonspeil i
kroppen, herunder sykliske forandringer

94

ICF

Kroppsfunksjoner
Inklusive: Funksjoner for hormonbalanse. Avvik: Hyperog hypofunksjon av hypofyse, skjoldbruskkjertel,
binyrer, biskjoldbruskkjertel, gonader
Eksklusive: Generelle stoffskiftefunksjoner (b540),
væske- mineral- og elektrolyttbalanse (b545),
temperaturregulering (b550), kjønnsfunksjoner (b640),
menstruasjonsfunksjoner (b650)

b559

Andre og uspesifiserte stoffskifte- og
indresekretoriske funksjoner

Andre og uspesifiserte fordøyelses-,
stoffskifte- og indresekretoriske
funksjoner (b598-b559)
b598

Andre fordøyelses-, stoffskifte- og indresekretoriske
funksjoner

b599

Uspesifiserte fordøyelses-, stoffskifte- og
indresekretoriske funksjoner
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Kapittel b6

Urinsystemets funksjoner,
kjønnsfunksjoner og
forplantning
Dette kapittelet er om urinfunksjoner og forplantningsfunksjoner,
inklusive kjønnsfunksjoner, svangerskap og fødsel

Urinsystemets funksjoner (b610-b639)
b610

Urinutskillelse
Herunder produksjon og oppsamling av urin
Inklusive: Nyrefunksjon, blærefunksjon. Avvik:
Nyresvikt, anuri, oliguri, hydronefrose, blæreparese og
ureterobstruksjon
Eksklusive: Vannlatingsfunksjoner (b620)

b620

Vannlatingsfunksjoner
Funksjoner for uttømming av urin fra urinblæren
Inklusive: Late vannet, vannlatingshyppighet, kunne
holde på vannet. Avvik: Stressinkontinens, imperiøs
vannlatingstrang og urge-inkontinens, refleksblære,
blæreautonomi, paradoksal inkontinens, polyuri,
urinretensjon
Eksklusive: Urinutskillelse (b610), sansefornemmelser
med tilknytning til urinsystemets funksjoner (b630)
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b630

Kroppsfunksjoner
Sansefornemmelser med tilknytning til urinsystemets
funksjoner
Fornemmelser som svie ved vannlatingen og
vannlatingstrang
Inklusive: Fornemmelse av ufullstendig blæretømming,
blærespreng
Eksklusive: Smertesans (b280), vannlatingsfunksjoner
(b620)

b639

Andre og uspesifiserte funksjoner av urinsystemet

Kjønnsfunksjoner og forplantning
(b640-b679)
b640

Kjønnsfunksjoner
Psykiske og fysiske funksjoner med tilknytning til
kjønnsakten, herunder seksuell opphisselse
(eksitasjonsfase), funksjoner under selve kjønnsakten
(platåfase), utløsning (orgasme) og påfølgende
avspenning (resolusjonsfase)
Inklusive: Seksuell lyst og handlinger, ereksjon av penis
og klitoris, vaginalsekresjon, ejakulasjon. Avvik:
Impotens, frigiditet, vaginisme, prematur ejakulasjon,
priapisme og forsinket ejakulasjon
Eksklusive: Forplantningsfunksjoner (b660),
sansefornemmelser med tilknytning til kjønnsfunksjoner
og forplantning (b670)
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Menstruasjonsfunksjoner
Menstruasjonsrytme og uttømming av
menstruasjonsvæske
Inklusive: Funksjoner for regelmessighet, hyppighet,
varighet og mengde av menstruasjonsblødningen,
menarke, menopause. Avvik: Premenstruell tensjon,
primær og sekundær amenoré, menoragi, metroragi og
retrograd menstruasjon
Eksklusive: Kjønnsfunksjoner (b640),
forplantningsfunksjoner (b660), sansefornemmelser med
tilknytning til kjønnfunksjoner og forplantning (b670),
smertesans (b280)

b660

Forplantningsfunksjoner
Funksjoner med tilknytning til fruktbarhet, svangerskap,
fødsel og produksjon av morsmelk
Inklusive: Mannlig og kvinnelig fruktbarhet,
svangerskap, fødsel og amming. Avvik: Nedsatt
fruktbarhet, sterilitet, nedsatt sædkvalitet, azoospermi,
spontanabort, svangerskap utenfor livmoren, mangelfull
fostervekst, polyhydramnion, for tidlig og for sen fødsel,
galaktoré, manglende sekresjon eller uttømming av melk
Eksklusive: Kjønnsfunksjoner (b640),
menstruasjonsfunksjoner (b650)

b670

Sansefornemmelser med tilknytning til
kjønnfunksjoner og forplantning
Ubehag under seksuelt samkvem og i løpet av
menstruasjonssyklus
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Inklusive: Dyspareuni, dysmenoré, hetetokter og
nattesvetting under klimakteriet
Eksklusive: Smertesans (b280), sansefornemmelser med
tilknytning til urinsystemets funksjoner (b630),
kjønnsfunksjoner (b640), menstruasjonsfunksjoner
(b650), forplantningsfunksjoner (b660)

b679

Andre og uspesifiserte kjønns- og
forplantningsfunksjoner

Andre og uspesifiserte urinveis-,
kjønns- og forplantningsfunksjoner
(b698-b699)
b698

Andre urinveis-, kjønns- og forplantningsfunksjoner

b699

Uspesifiserte urinveis-, kjønns- og
forplantningsfunksjoner
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Kapittel b7

Nerve-, muskel-, skjelett- og
bevegelsesrelaterte funksjoner
Dette kapittelet er om funksjoner for kroppsbevegelser og
forflytting av kroppen, inklusive leddenes, knoklenes og musklenes
funksjoner og spinalreflekser

Ledd- og knokkelfunksjoner (b710b729)
b710

Leddbevegelighet
Bevegelsesutslag og bevegelsesfrihet i ledd
Inklusive: Bevegelighet i ett eller flere ledd, generell
leddbevegelighet. Avvik: Økt eller nedsatt
leddbevegelighet
Eksklusive: Leddstabilitet (b715), kontroll av viljestyrte
bevegelser (b760)

b715

Leddstabilitet
Opprettholdelse av leddenes strukturelle forbindelse
Inklusive: Ett eller flere ledd, eller generell
leddstabilitet. Avvik: Luksasjon av ledd (for eksempel
skulder ute av ledd), ustabile ledd (subluksasjon eller
tilbakevendende luksasjon)
Eksklusive: Leddbevegelighet (b710)
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b720

Kroppsfunksjoner
Knokkelbevegelighet
Bevegelsesutslag og bevegelsesfrihet i skulderblad,
bekken, håndrots- og fotrotsknokler
Avvik: Økt eller nedsatt bevegelighet av skulderblad og i
bekken
Eksklusive: Leddbevegelighet (b710)

b729

Andre og uspesifiserte ledd og knokkelfunksjoner

Muskelfunksjoner (b730-b749)
b730

Muskelstyrke
Kraft oppstått ved sammentrekning av muskel eller
muskelgruppe
Inklusive: Spesifikke musklers og muskelgruppers styrke,
muskelstyrke i en ekstremitet, én side av kroppen, nedre
halvdel av kroppen, alle lemmer, trunkus og hele
kroppen. Avvik: Kraftnedsettelse i de små muskler i
føtter og hender, hel eller delvis lammelse av muskler,
monoplegi, hemiplegi, paraplegi, kvadriplegi og
akinetisk mutisme
Eksklusive: Muskeltonus (b735), muskelutholdenhet
(b740), synsrelaterte funksjoner i øyeregionen (b215)

b735

Muskeltonus
Hvilespenning i muskler og musklenes motstand mot
passive bevegelser
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Inklusive: Tonus i enkeltmuskler og muskelgrupper,
muskulatur i deler av eller hele kroppen. Avvik:
Hypertonus, hypotonus, rigiditet og spastisitet
Eksklusive: Muskelstyrke (b730), muskelutholdenhet
(b740)

b740

Muskelutholdenhet
Opprettholdelse av muskelsammentrekning i så lang tid
som det kreves
Inklusive: Opprettholdelse av muskelsammentrekning i
isolerte muskler og muskelgrupper, og i alle kroppens
muskler. Avvik: Myastenia gravis
Eksklusive: Fysisk kondisjon (b455), muskelstyrke
(b730), muskeltonus (b735)

b749

Andre og uspesifiserte muskelfunksjoner

Bevegelsesfunksjoner (b750-b789)
b750

Motoriske reflekser
Ikke viljestyrt muskelsammentrekning utløst av
spesifikke stimuli
Inklusive: Reflekser utløst ved at muskler raskt settes på
strekk (patellar-, biceps-, og andre senereflekser),
automatisk lokal leddrefleks, tilbaketrekningsrefleks og
andre avvergereflekser
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b755

Kroppsfunksjoner
Større ufrivillige bevegelsesreaksjoner
Ikke viljestyrt sammentrekning av store muskler eller
muskulatur i hele kroppen utløst av kroppsstilling,
balansereaksjoner, støtte- og avvergereaksjoner
Inklusive: Funksjoner for reaksjoner i forhold til
kroppsholdning, oppretting av kroppsstilling,
stillingsjustering, støtte- og avvergereaksjoner
Eksklusive: Motoriske reflekser (b750), ufrivillige
muskelbevegelser (b765)

b760

Kontroll av viljestyrte bevegelser
Kontroll og koordinasjon av viljestyrte bevegelser
Inklusive: Kontroll av enkle og sammensatte viljestyrte
bevegelser, koordinering av viljestyrte bevegelser,
støttefunksjon av armer og bein, koordinasjon av
bevegelser mellom høyre og venstre kroppshalvdel,
mellom øye og hånd, mellom øye og fot,
funksjonsnedsettelser, som problemer med kontroll og
koordinasjon, for eksempel dysdiadokokinesi
Eksklusive: Muskelstyrke (b730), ufrivillige
muskelbevegelser (b765), gangmønster (b770)

b765

Ufrivillige muskelbevegelser
Utilsiktede, helt eller delvis uhensiktsmessige ufrivillige
sammentrekninger av en muskel eller muskelgruppe
Inklusive: Tremor, tics, uvaner, bevegelsesstereotypier,
motorisk perseverasjon, chorea, atetose,
bevegelsesdystoni og dyskinesi
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Eksklusive: Større ufrivillige bevegelsesreaksjoner
(b755), kontroll av viljestyrte bevegelser (b760),
gangmønster (b770)

b770

Gangmønster
Bevegelsesmønstre ved gang, løp eller andre bevegelser
av hele kroppen
Inklusive: Løpemønster. Avvik: Spastisk gangmønster,
gangmønster ved hemiplegi og paraplegi, asymmetrisk
gangmønster, halting og stivt gangmønster
Eksklusive: Muskelstyrke (b730), muskeltonus (b735),
kontroll av viljestyrte bevegelser (b760), ufrivillige
muskelbevegelser (b765)

b780

Sansefornemmelser i forbindelse med muskler og
bevegelsesfunksjoner
Sansefornemmelser i tilknytning til muskler og
muskelgrupper, og deres bevegelser
Inklusive: Fornemmelse av muskelstivhet og -stramhet,
muskelkrampe, av bevegelsesinnskrenking og
tyngdefornemmelse i muskulatur
Eksklusive: Smertesans (b280)

b789

Andre og uspesifiserte bevegelsesfunksjoner
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Andre og uspesifiserte nerve-, muskel-,
skjelett- og bevegelsesfunksjoner
(b798-b799)
b798

Andre nerve-, muskel-, skjelett- og
bevegelsesfunksjoner

b799

Uspesifiserte nerve-, muskel-, skjelett- og
bevegelsesfunksjoner

105

Kroppsfunksjoner

ICF

Kapittel b8

Huden og tilhørende
strukturers funksjoner
Dette kapittelet er om funksjonene i hud, negler og hår

Hudfunksjoner (b810-b849)
b810

Hudens beskyttelsesfunksjoner
Beskyttelse mot fysiske, kjemiske og biologiske
skadevirkninger på kroppen
Inklusive: Beskyttelse mot sol og annen bestråling,
fotosensitivitet, pigmentering, varmeisolering, evne til å
danne hudfortykkelse og hornhud ved trykk og
belastning. Avvik: Hudsprekker, kroniske sår, liggesår
og for tynn hud
Eksklusive: Hudtilheling (b820), øvrige hudfunksjoner
(b830)

b820

Hudtilheling
Tilheling av sår og andre skader
Inklusive: Skorpedannelse, tilheling, arrdannelse. Avvik:
Keloid, hypertrofiske arr og tendens til blåmerker
Eksklusive: Hudens beskyttelsesfunksjoner (b810),
øvrige hudfunksjoner (b830)
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b830

Kroppsfunksjoner
Øvrige hudfunksjoner
Andre funksjoner av huden enn beskyttelse og tilheling,
som avkjøling og svettesekresjon
Inklusive: Sekresjon av svette og talg, samt derav
følgende kroppslukt
Eksklusive: Hudens beskyttelsesfunksjoner (b810),
hudtilheling (b820)

b840

Hudens sansefornemmelser
Fornemmelser som kløe, svie og parestesier
Avvik: Prikking eller kribling i huden
Eksklusive: Smertesans (b280)

b849

Andre og uspesifiserte hudfunksjoner

Hår- og neglefunksjoner (b850-b869)
b850

Hårfunksjoner
Hårets funksjoner, som beskyttelse, farge og utseende
Inklusive: Hårvekst, hårpigmentering, lokalisasjon av
behåring. Avvik: Tap av hår, skallethet

b860

Neglefunksjoner
Mekanisk beskyttelse, klore- og kløfunksjon, kosmetisk
funksjon
Inklusive: Neglenes vekst, farge og andre egenskaper

107

Kroppsfunksjoner

b869

ICF

Andre og uspesifiserte hår- og neglefunksjoner

Andre og uspesifiserte funksjoner av
hud og tilhørende strukturer (b898b899)
b898

Andre funksjoner av hud og tilhørende strukturer

b899

Uspesifiserte funksjoner av hud og tilhørende
strukturer
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KROPPSSTRUKTURER
Definisjoner: Kroppsstrukturer er anatomiske deler av kroppen,
som organer, lemmer og deres bestanddeler.
Avvik er problemer ved kroppsfunksjoner eller
kroppsstrukturer, som ved signifikante feil
(inklusive hypertrofi eller overtallighet) eller tap.

Første modifikator
Ensartet negativ graderingsskala, som brukes for å vise omfang
eller størrelsesorden av en endring.
.0

INTET strukturavvik

(intet, fraværende,
ubetydelig...)

0-4%

.1

LITE strukturavvik

(lett, lavgradig...)

5-24%

.2

MIDDELS strukturavvik

(middels uttalt ...)

25-49%

.3

OMFATTENDE
strukturavvik

(høyt, sterkt, ekstremt,
subtotalt ...)

50-95%

TOTALT strukturavvik

(fullstendig, helt
manglende...)

96100%

.4
.8

Uspesifisert

.9

Ikke anvendbar
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Det er oppstilt en grov prosentvis inndeling til bruk ved slike
forhold som kan måles med instrumenter eller graderes etter
standarder for kvantifisering av tap av kroppsstruktur- For
eksempel gjelder en feilmargin på 5% når det kodes for intet tap
eller totalt tap av struktur. Moderat tap utgjør vanligvis opp til halve
skalaen for totalt tap. Prosentområdene må kalibreres for de
forskjellige strukturer som persentiler i relevante
befolkningsstandarder. For at denne graderingen skal kunne
benyttes på en ensartet måte overalt, må bedømmelsesprosedyrer
utvikles ved forskning.

Andre modifikator
Brukes for å vise arten av forandring i angjeldende kroppsstruktur
0

Ingen forandring av struktur

1

Fullstendig mangel

2

Delvis mangel

3

Overtallig del

4

Avvikende størrelse

5

Kontinuitetsbrudd

6

Avvikende stilling

7

Kvalitativ endring av struktur, inklusive
væskeansamling

8

Uspesifisert

9

Ikke anvendbar
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Tredje modifikator (forslag)
Skal utvikles for å vise lokalisasjon
0

Mer enn en region

1

Høyre

2

Venstre

3

Dobbeltsidig

4

Foran (ventral)

5

Bak (dorsal)

6

Proksimal

7

Distal

8

Uspesifisert

9

Ikke anvendbar

Se forøvrig Vedlegg 2
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Kapittel s1

Nervesystemets strukturer
s110

Hjernens struktur

s120

Ryggmargen og tilhørende strukturer

s130

Hjerne- og ryggmargshinnenes strukturer

s140

Det sympatiske nervesystems struktur

s150

Det parasympatiske nervesystems struktur

s198

Andre strukturer i nervesystemet

s199

Uspesifiserte strukturer i nervesystemet
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Kapittel s2

Øye, øre og tilhørende
strukturer
s210

Øyehulens struktur

s220

Øyeeplets struktur

s230

Strukturer i øyets omgivelser

s240

Det ytre øres struktur

s250

Mellomørets struktur

s260

Det indre øres struktur

s298

Andre strukturer tilhørende øye og øre

s299

Uspesifiserte strukturer tilhørende øye og øre
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Kapittel s3

Stemme- og taledannende
strukturer
s310

Nesens struktur

s320

Munnens struktur

s330

Svelgets struktur

s340

Strupens struktur

s398

Andre stemme- og taledannende strukturer

s399

Uspesifiserte stemme- og taledannende strukturer
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Kapittel s4

Strukturer tilhørende
kretsløpssystemet,
blodsystemet, det
immunologiske system og
respirasjonssystemet
s410

Kretsløpssystemets struktur

s420

Immunsystemets struktur

s430

Respirasjonssystemets struktur

s498

Andre strukturer tilhørende kretsløps-, blod-,
immun- og respirasjonssystemene

s499

Uspesifiserte strukturer tilhørende kretsløps-, blod-,
immun- og respirasjonssystemene
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Kapittel s5

Strukturer tilhørende
fordøyelse, stoffskifte og
endokrinsystemet
s510

Spyttkjertlenes struktur

s520

Spiserørets struktur

s530

Magesekkens struktur

s540

Tarmenes struktur

s550

Bukspyttkjertelens struktur

s560

Leverens struktur

s570

Galleveienes struktur

s580

De indresekretoriske kjertlers struktur

s598

Andre strukturer med tilknytning til
fordøyelsessystemet, stoffskifte og endokrinsystemet

s599

Uspesifiserte strukturer med tilknytning til
fordøyelsessystemet, stoffskifte og endokrinsystemet
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Kapittel s6

Strukturer med tilknytning til
urinsystemet, kjønnsorganene
og forplantningen
s610

Urinsystemets struktur

s620

Bekkenbunnens struktur

s630

Kjønnsorganenes strukturer

s698

Andre strukturer med tilknytning til urinsystemet,
kjønnsorganene og forplantningen

s699

Uspesifiserte strukturer med tilknytning til
urinsystemet, kjønnsorganene og forplantningen
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Kapittel s7

Bevegelsesapparatets
strukturer
s710

Hode- og halsregionens struktur

s720

Skulderregionens struktur

s730

Overekstremitetens struktur

s740

Bekkenregionens struktur

s750

Underekstremitetens struktur

s760

Bryst- og bukregionens og ryggens struktur

s770

Øvrige muskel- og skjelettstrukturer tilhørende
bevegelsesapparatet

s798

Andre strukturer i bevegelsesapparatet

s799

Uspesifiserte strukturer i bevegelsesapparatet
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Kapittel s8

Hud og tilhørende strukturer
s810

Hudområdenes strukturer

s820

Kjertelstrukturer i huden

s830

Neglenes struktur

s840

Hårvekstens strukturer

s898

Andre strukturer i hud og tilhørende strukturer

s899

Uspesifiserte strukturer i hud og tilhørende
strukturer

119

ICF

Aktiviteter og deltagelse

AKTIVITETER OG
DELTAGELSE
Definisjoner: Aktiviteter er en persons utførelse av oppgaver og
handlinger.
Deltagelse er å engasjere seg i en livssituasjon.
Aktivitetsbegrensninger er vanskeligheter en
person kan ha ved å utføre aktiviteter.
Deltagelsesinnskrenkninger er problemer en
person kan oppleve ved deltagelse.

Modifikatorer
Aktiviteter og deltagelse omfatter ett sett av kategorier som dekker
hele skalaen av livsområder (fra bruk av sansene og grunnleggende
læring til sammensatte områder som mellommenneskelige
interaksjoner eller sysselsetting). Denne delen av klassifikasjonen
kan benyttes til å markere (a) aktiviteter eller (p) deltagelse (fra
engelsk "participation") eller begge deler. Bokstaven d i kodene i
boken skal ikke registreres, men erstattes med a eller p alt etter hva
man registrerer med koden. Unntak fra dette er hvis det registreres
fra materiale hvor det ikke er informasjon om vurderingene gjelder
aktivitet eller deltagelse.
Dimensjonen Aktiviteter og deltagelse har to modifikatorer: Første
modifikator er utførelse andre modifikator er kapasitet.
Utførelsesmodifikatoren beskriver hva en person gjør i sitt
nåværende miljø. Fordi det nåværende miljø også omfatter en
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samfunnsmessig sammenheng, kan utførelse også forstås som
menneskers "engasjement i en livssituasjon" eller "levde erfaring" i
sin virkelige livssituasjon. Denne sammenhengen inkluderer
miljøfaktorene - alle sider av den fysiske, sosiale og
holdningsmessige omverden som kan kodes ved bruk av
Miljøfaktorer.
Kapasitetsmodifikatoren beskriver en persons evne til å utføre en
oppgave eller handling. Denne modifikatoren tar sikte på å vise det
høyeste sannsynlige funksjonsnivå som en person kan oppnå
innenfor en gitt kategori på et gitt tidspunkt. Kapasitet måles i et
ensartet eller standardisert miljø, og gjenspeiler derfor individets
miljøtilpassede ferdighet. Miljøfaktordimensjonen kan brukes for å
beskrive særtrekkene ved dette ensartede eller standardiserte
miljøet. Denne modifikatoren kan bare brukes for aktivitet, da det er
vanskelig å forestille seg et standardisert miljø for deltagelse.
Både kapasitets- og utførelsesmodifikatorene kan brukes for å
bedømme aktivitet med og uten hjelpemidler eller personlig
assistanse (se Innledningen, avsnitt 4.3 og 5.4 om de ikkeobligatoriske modifikatorene kapasitet assistert og utførelse
uassistert).
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Utførelses- og kapasitetsmodifikatorene har følgende skala:
.0

INGEN
vanskelighet

(fraværende, ubetydelig ...)

0-4%

.1

LITEN
vanskelighet

(lett, lavgradig...)

5-24%

.2

MIDDELS
vanskelighet

(middels uttalt ..)

25-49%

.3

STOR vanskelighet (høygradig, sterk, ekstrem,
subtotal ...)

50-95%

.4

TOTAL
vanskelighet

96100%

.8

Uspesifisert

.9

Ikke anvendbar

(fullstendig, umuliggjort ...)

Det er oppstilt en grov prosentvis inndeling til bruk ved slike
forhold som kan måles med instrumenter eller graderes etter
standarder for kvantifisering av nedsatt utførelse eller kapasitet. For
eksempel gjelder en feilmargin på 5% hvis det kodes for normal
eller helt manglende utførelse. En middels nedsatt utførelse er
definert som inntil halve skalaen for et totalt utførelsesproblem.
Prosentområdene må kalibreres for de forskjellige akitivitets- og
deltagelseskategorier som persentiler i relevante
befolkningsstandarder. For at slik gradering kan brukes på en
ensartet måte overalt, må det utvikles bedømmelsesprosedyrer ved
forskning.
I tillegg til beskrivelsen av utførelse og kapasitet ovenfor, kan man
tenke seg å beskrive begge disse aspektene med og uten tekniske
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hjelpemidler eller personlig assistanse. Selv om verken tekniske
hjelpemidler eller personlig assistanse eliminerer funksjonsavvik,
kan de fjerne aktivitetsbegrensninger på bestemte områder. Denne
form for koding er særlig nyttig for å fastslå i hvilken utstrekning
en persons funksjon ville begrenses uten tekniske hjelpemidler eller
assistanse, eller bedres med hjelpemidler eller assistanse (se
Innledningen, avsnitt 5.4). For dette formålet er det utviklet
ytterligere to modifikatorer: Kapasitet assistert (med assistanse
eller hjelpemidler som ikke hører med i referanse- eller
standardmiljøet) og Utførelse uassistert (altså uten assistanse eller
hjelpemidler som pasienten i sitt faktiske miljø rår over). Disse
hypotetiske modifikatorene er ikke obligatoriske.
Se for øvrig Vedlegg 2.
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Kapittel d1

Læring og
kunnskapsanvendelse
Dette kapittelet er om å lære, anvende tillært kunnskap, tenke, løse
problemer og treffe beslutninger

Målrettet bruk av sansene (d110-d129)
d110

Betrakte
Tilsiktet bruk av synssansen, som å se på en
idrettsbegivenhet eller barn som leker

d115

Lytte
Tilsiktet bruk av hørselssansen, som å lytte på radio,
musikk eller et foredrag

d120

Annen målrettet bruk av sansene
Tilsiktet bruk av organismens andre grunnleggende
sansefunksjoner, som å beføle overflatestrukturer, smake
søtsaker, eller kjenne duften av blomster

d129

Andre eller uspesifiserte målrettede sansefunksjoner
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Grunnleggende læring (d130-d159)
d130

Gjøre etter
Etterligne eller etterape som en grunnleggende læremåte,
som ved å gjøre etter fakter, lyder eller tegn

d135

Innøving
Gjentagelse av en sekvens av hendelser eller symboler
som en grunnleggende læremåte, som ved å telle ti og ti
om gangen eller øve på opplesing av et dikt

d140

Lære å lese
Utvikle ferdighet til å lese skriftlig materiale (herunder
blindeskrift) flytende og nøyaktig, gjenkjenne bokstaver
og alfabet, fremsi ord med korrekt uttale, og forstå ord
og fraser

d145

Lære å skrive
Utvikle ferdighet til å fremstille symboler (herunder
blindeskrift) som representerer lyder, ord eller fraser for
å formidle mening, som ved å stave riktig og bruke god
grammatikk

d150

Lære å regne
Utvikle ferdighet til å behandle tall og utføre enkle og
komplekse matematiske operasjoner og anvende riktig
regnemetode for å løse et problem
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Tilegne seg ferdigheter
Utvikle grunnleggende og sammensatte ferdigheter i
integrerte handlingsmønstre eller oppgaver, som å
håndtere verktøy eller spille sjakk
Inklusive: Tilegne seg enkle og sammensatte ferdigheter

d159

Andre og uspesifiserte former for grunnleggende
læring

Anvende kunnskap (d160-d179)
d160

Feste oppmerksomheten
Tilsiktet fokusering på spesifikke stimuli, som ved å
ignorere distraherende lyder

d163

Tenke
Formulere og bearbeide idéer, begrep og tankebilder,
enten de er målrettede eller ikke, alene eller sammen
med andre, som ved å skape et diktverk, bevise en
læresetning, leke med idéer, ta frem flest mulig idéer i
en arbeidsgruppe, meditere, overveie, grunne over noe,
reflektere
Eksklusive: Løse problemer (d175), ta beslutninger
(d177)

d166

Lese
Forstå og fortolke skriftspråk, som i bøker, veiledninger
eller aviser, med vanlig skrift eller blindeskrift
Eksklusive: Lære å lese (d140)
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Skrive
Nedtegne symboler eller språk for å formidle
informasjon, som ved å utarbeide en skriftlig
redegjørelse for hendelser eller idéer, eller lage et
brevutkast
Eksklusive: Lære å skrive (d145)

d172

Regne
Utføre beregninger ved å anvende matematiske
prinsipper for å løse problemer som er beskrevet med
ord, og fremstille resultatene, som ved å legge sammen
tre tall eller finne kvotienten av et tall dividert med et
annet
Eksklusive: Lære å regne (d150)

d175

Løse problemer
Finne løsninger på spørsmål eller en situasjon ved å
identifisere og analysere problemstillinger, utvikle
valgmuligheter og løsninger, bedømme mulige
virkninger av løsningene og iverksette en valgt løsning,
som ved å avgjøre en meningsforskjell mellom to
mennesker
Inklusive: Løse enkle og sammensatte problemer
Eksklusive: Tenke (d163), ta beslutninger (d177)

d177

Ta beslutninger
Gjøre et valg mellom alternativer, iverksette valget og
evaluere konsekvensene av det, som ved å velge ut og
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kjøpe en bestemt gjenstand, eller å bestemme seg for å
påta seg en oppgave blant flere som trenger å utføres
Eksklusive: Tenke (d163), løse problemer (d175)

d179

Annen spesifisert og uspesifisert anvendelse av
kunnskap

Annen og uspesifisert læring og
anvendelse av kunnskap (d198-d199)
d198

Annen spesifisert læring og anvendelse av kunnskap

d199

Uspesifisert læring og anvendelse av kunnskap
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Kapittel d2

Allmenne oppgaver og krav
Dette kapittelet er om generelle aspekter ved å utføre en
enkeltstående eller flere oppgaver, å organisere rutiner og mestre
påkjenninger. Disse ferdighetene kan bli brukt i tilknytning til mer
spesifikke oppgaver for å identifisere de underliggende trekk ved
utførelse av oppgaver under forskjellige omstendigheter

d210

Utføre en enkeltstående oppgave
Utføre enkle eller sammensatte og koordinerte
handlinger forbundet med mentale og fysiske sider ved
en enkeltstående oppgave, som ved å begynne på en
oppgave, organisere tid, plass og virkemidler for en
oppgave, bestemme tempoet i utførelsen, og fullføre
oppgaven, og holde ut under gjennomføringen.
Inklusive: Utføre en enkel eller sammensatt oppgave
selvstendig eller i gruppe
Eksklusive: Tilegne seg ferdigheter (d155), løse
problemer (d175), ta beslutninger (d177), Utføre
multiple oppgaver (d220)

d220

Utføre multiple oppgaver
Utføre handlinger enkeltvis i rekkefølge eller integrert
og koordinert som ledd i multiple, sammenhengende
oppgaver
Inklusive: Fullføre multiple oppgaver, utføre multiple
oppgaver selvstendig eller i gruppe
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Eksklusive: Tilegne seg ferdigheter (d155), løse
problemer (d175), ta beslutninger (d177), utføre en
enkeltstående oppgave (d210)

d230

Utføre daglige rutiner
Utføre enkle eller sammensatte og koordinerte
handlinger for å planlegge, styre og fullføre det som
kreves i dagliglivets gjøremål eller plikter, som å
disponere tiden og legge planer for ulike gjøremål
gjennom hele dagen
Inklusive: Styre og gjennomføre dagliglivets rutiner,
kontrollere sitt eget aktivitetsnivå
Eksklusive: Utføre multiple oppgaver (d220)

d240

Mestre påkjenninger og andre psykiske krav
Utføre enkle eller sammensatte og koordinerte
handlinger for å mestre og kontrollere de psykiske krav
som stilles av oppgaver som medfører betydelig ansvar
og påkjenninger, forstyrrelser eller kriser, som ved å føre
et kjøretøy i tett trafikk eller å ha omsorg for mange barn
Inklusive: Ta ansvar, tåle stress og kriser

d298

Andre allmenne oppgaver og krav

d299

Uspesifiserte allmenne oppgaver og krav
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Kapittel d3

Kommunikasjon
Dette kapittelet er om generelle og spesifikke aspekter av
kommunikasjon ved hjelp av språk, tegn og symboler, herunder å
motta og produsere ytringer, delta i konversasjon og gjøre bruk av
kommunikasjonsutstyr og -teknikker

Kommunikasjon - forstå (d310-d329)
d310

Forstå talte ytringer
Forstå bokstavelig og underforstått meningsinnhold i
ytringer på talespråk, som ved å forstå om et utsagn
fastslår et faktum eller er en talemåte

d315

Forstå ytringer uten ord
Forstå bokstavelig og underforstått meningsinnhold i
ytringer formidlet ved fakter, symboler og tegninger,
som å forstå at et barn er søvnig når det gnir seg i
øynene eller at en varselklokke betyr brannalarm
Inklusive: Forstå ytringer ved kroppsspråk, allmenne
tegn og symboler, tegninger og fotografier

d320

Forstå ytringer på tegnspråk
Forstå ytringer på formelt tegnspråk med bokstavelig
eller underforstått meningsinnhold
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Forstå skriftlige ytringer
Forstå det bokstavelige og underforståtte
meningsinnhold i ytringer formidlet ved skriftspråk
(herunder blindeskrift), som ved å følge med på politiske
begivenheter i avisen eller forstå hensikten ved et
religiøst skriftstykke

d329

Forstå ytringer formidlet på annen spesifisert eller
uspesifisert måte

Kommunikasjon - ytre seg (d330-d349)
d330

Tale
Frembringe ord, fraser og lengre ordsammenstillinger i
talte ytringer med bokstavelig og underforstått
meningsinnhold, som å gi uttrykk for et faktum eller
fortelle en historie med talespråk

d335

Ytre seg uten ord
Bruke fakter, symboler og tegninger for å formidle
ytringer, som ved å riste på hodet som uttrykk for
uenighet eller tegne et bilde eller diagram for å formidle
et faktum eller en sammensatt idé
Inklusive: Bruk av kroppsspråk, tegn, symboler,
tegninger og fotografier

d340

Ytre seg på tegnspråk
Bruk av formelt tegnspråk til å formidle bokstavelig og
underforstått meningsinnhold
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Ytre seg skriftlig
Frembringe bokstavelig og underforstått meningsinnhold
av ytringer med skriftspråk, som ved å skrive brev til en
venn

d349

Annen spesifisert eller uspesifisert frembringelse av
ytringer

Samtale og bruk av
kommunikasjonsteknikk (d350-d369)
d350

Samtale
Innlede, gjennomføre og avslutte en utveksling av tanker
og idéer ved hjelp av tale, skrift eller andre former for
språk, med en eller flere personer, i formell eller
uformell sammenheng
Inklusive: Innlede, gjennomføre og avslutte en
konversasjon, med en eller flere personer

d355

Diskusjon
Innlede, gjennomføre og avslutte en gjennomgang av et
tema med argumenter for eller imot, ved hjelp av tale,
skrift eller andre former for språk, med en eller flere
personer, i formell eller uformell sammenheng
Inklusive: Diskusjon med en eller flere personer

d360

Bruke kommunikasjonsutstyr og -metoder
Bruke utstyr, teknikker og andre midler for å
kommunisere, som ved å ringe til en venn
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Inklusive: Bruke telekommunikasjonsutstyr,
skrivemaskiner, tekstbehandling, e-post, telefoniske
tekstmeldinger og andre kommunikasjonsmetoder

d369

Annen spesifisert eller uspesifisert form for samtale
eller bruk av kommunikasjonsteknikk

Annen og uspesifisert form for
kommunikasjon (d398-d399)
d398

Annen form for kommunikasjon

d399

Uspesifisert form for kommunikasjon
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Kapittel d4

Mobilitet
Dette kapittelet er om å bevege seg ved å endre kroppens stilling
eller plassering, forflytte seg fra et sted til et annet, gå, løpe, klatre,
eller bære, bevege eller håndtere gjenstander, og bruke forskjellige
transportmidler

Endre og opprettholde kroppsstilling
(d410-d429)
d410

Endre grunnleggende kroppsstillinger
Innta en kroppsstilling og skifte til en annen, og bevege
seg fra en posisjon til et annen, som ved å reise seg fra
en stol for å legge seg i sengen, bøye seg, knele eller
sette seg på huk, eller reise seg fra disse stillingene
Inklusive: Skifte kroppsstilling fra liggende, huksittende,
knelende, sittende eller stående, bøye seg og forskyve
kroppens tyngdepunkt
Eksklusive: Forflytte seg (d420)

d415

Opprettholde en kroppsstilling
Bli værende i samme kroppsstilling etter behov, som ved
å bli sittende eller stående i arbeidet eller på skolen
Inklusive: Liggende, huksittende, knelende, sittende eller
stående stilling
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Forflytte seg
Bevege seg fra et underlag til en annet, som ved å gli
langs en benk eller bevege seg fra en seng til en stol,
uten å endre kroppsstilling
Inklusive: Forflytte seg i liggende eller sittende stilling
Eksklusive: Endre grunnleggende kroppsstillinger
(d410)

d429

Annen eller uspesifisert form for å endre og
opprettholde kroppsstilling

Bære, flytte og håndtere gjenstander
(d430-d449)
d430

Løfte og bære gjenstander
Løfte en gjenstand eller flytte noe fra et sted til et annet,
som ved å løfte en kopp eller bære et barn fra et rom til
et annet
Inklusive: Løfte og bære med hender eller armer, eller
på skuldre, rygg eller hode, sette fra seg ting

d435

Flytte gjenstander med beina
Utføre koordinerte handlinger for å skyve eller flytte en
gjenstand med beina og føttene, som ved å sparke en ball
eller trå pedalene på en sykkel
Inklusive: Skyve med beina, sparke
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Finere håndbevegelser
Utføre koordinerte handlinger for å håndtere
gjenstander, plukke opp, manipulere og slippe dem med
hånd og fingre, som ved å ta opp mynter fra et bord,
dreie en tallskive eller skru på en bryter
Inklusive: Plukke opp, gripe, håndtere og slippe
Eksklusive: Løfte og bære gjenstander (d430)

d445

Bruke hender og armer
Utføre koordinerte handlinger for å bevege gjenstander
eller håndtere dem med hender og armer, som ved å
bruke dørhåndtak eller kaste og ta imot en gjenstand
Inklusive: Skyve eller dra gjenstander, strekke seg etter
noe, vende eller vri hender og armer, kaste, ta imot
Eksklusive: Finere håndbevegelser (d440)

d449

Andre eller uspesifiserte former for å bære, flytte og
håndtere gjenstander

Gå og bevege seg omkring (d450-d469)
d450

Gå
Bevege seg på et underlag til fots, skritt for skritt, slik at
en fot alltid er i kontakt med underlaget, som ved å
spasere, rusle, og gå forover, bakover eller sidelengs
Inklusive: Gå korte eller lange avstander, gå på
forskjellige underlag, gå utenom hindringer
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Eksklusive: Forflytte seg (d420), bevege seg omkring
(d455)

d455

Bevege seg omkring
Flytte hele seg fra et sted til et annet uten å gå, som ved
å klatre, løpe, hinke, småspringe, jogge, hoppe, slå
kollbøtte, eller løpe utenom hindere
Inklusive: Krype, klatre, løpe, jogge, hoppe og svømme
Eksklusive: Forflytte seg (d420), gå (d450)

d460

Bevege seg omkring på ulike steder
Gå og bevege seg omkring på ulike måter og steder i
forskjellige situasjoner, som fra et rom til et annet i et
hus eller fra sted til sted utendørs
Inklusive: Bevege seg omkring i hjemmet, krype og
klatre i hjemmet, gå eller bevege seg omkring i andre
bygninger enn hjemme, og utenom hjemmet

d465

Bevege seg omkring ved hjelp av utstyr
Flytte hele kroppen fra sted til sted, på hvilket som helst
underlag eller område, ved bruk av spesielt utstyr, som
skøyter, ski, dykkerutstyr, rullestol eller gåstol
Eksklusive: Forflytte seg (d420), gå (d450), bevege seg
omkring (d455), bruke transportmidler (d470), føre et
transportmiddel (d475)

d469

Andre eller uspesifiserte former for å gå og bevege
seg omkring
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Bevege seg omkring med
transportmidler (d470-d479)
d470

Bruke transportmidler
Bruke et transportmiddel som passasjer, som i bil, buss,
tog, trikk, båt eller luftfartøy, eller transportmiddel
drevet av trekkdyr eller mannekraft
Inklusive: Bruke transportmiddel drevet av mannekraft,
bruke privat motorkjøretøy eller offentlig
transportmiddel
Eksklusive: Bevege seg omkring ved hjelp av utstyr
(d465), føre et transportmiddel (d475)

d475

Føre et transportmiddel
Føre et kjøretøy eller kjøretøyets trekkdyr, reise med et
hvilket som helst transportmiddel som man kjører eller
styrer selv, som bil, sykkel eller båt
Inklusive: Føre et transportmiddel drevet av mannekraft
eller trekkdyr, ridedyr, motorkjøretøyer
Eksklusive: Bevege seg omkring ved hjelp av utstyr
(d465), bruke transportmidler (d470)

d480

Ri på dyr i transportøyemed
Reise på ryggen til et ridedyr, som hest, okse, kamel
eller elefant
Eksklusive: Føre et transportmiddel (d475), rekreasjon
og fritid (d920)
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Bevege seg omkring med andre eller uspesifiserte
transportmidler

Andre og uspesifiserte former for
mobilitet (d498-d499)
d498

Andre former for mobilitet

d499

Uspesifisert form for mobilitet
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Kapittel d5

Egenomsorg
Dette kapittelet er om å stelle seg selv, vaske og tørke seg,
kroppspleie, kle seg, spise og drikke, ta vare på helsen

d510

Vaske seg
Bruke vann og passende midler og metoder for å gjøre
seg ren og tørke seg, som ved å bade, dusje, vaske ulike
kroppsdeler, og bruke håndkle
Inklusive: Vaske kroppsdeler, hele kroppen, og tørke seg
Eksklusive: Stelle sine kroppsdeler (d520), gå på
toalettet (d530)

d520

Stelle sine kroppsdeler
Stell av kroppsdeler som trenger mer enn å vaskes og
tørkes, som hud-, hår-, ansikts- og tannpleie, stell av
negler og kjønnsorganer
Inklusive: Stelle hud, tenner, hår, finger- og tånegler
Eksklusive: Vaske seg (d510), gå på toalettet (d530)

d530

Gå på toalettet
Planlegge og utføre fjerning av avfallsprodukter fra
kroppen (menstruasjonsprodukter, urin, avføring), og
gjøre seg ren etterpå
Inklusive: Regulere vannlating, avføring og
menstruasjonspleie
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Eksklusive: Vaske seg (d510), stelle sine kroppsdeler
(d520)

d540

Kle seg
Ta av og på klær og fottøy overensstemmende med
klimatiske og sosiale forhold, som ved å ta på, rette på
og ta av seg alle slags klesplagg og fottøy
Inklusive: Ta på og av klær og fottøy og velge passende
tøy

d550

Spise
Dele opp, føre til munnen og innta servert mat på
kulturelt akseptabel måte, åpne matvareemballasje,
bruke spiseredskaper, innta måltider til hverdags og fest
Eksklusive: Drikke (d560)

d560

Drikke
Gripe, føre til munnen og innta en drikkevare på
kulturelt akseptabel måte, blande og skjenke
drikkevarer, åpne emballasjen, bruke sugerør, eller
drikke rennende vann fra en kran eller kilde, men også å
die
Eksklusive: Spise (d550)

d570

Ta vare på helsen
Sikre helse, fysisk og psykisk velvære, som ved et
balansert kosthold, passende fysisk aktivitet, holde seg
varm eller avkjølt, unngå helseskade, ha sikre
seksualvaner, herunder bruk av kondom, la seg
vaksinere og gjennomgå regelmessig helsekontroll
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Inklusive: Sikre sitt fysiske velvære, styre kosthold og
fysisk form, holde helsen ved like

d598

Annen egenomsorg

d599

Uspesifisert egenomsorg
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Kapittel d6

Hjemmeliv
Dette kapittelet er om å utføre handlinger og oppgaver i hjemmet
og dagliglivet. Det omfatter å skaffe seg et sted å bo, mat, klær og
andre nødvendigheter, rengjøring og reparasjoner i hjemmet, ta vare
på personlige og andre gjenstander i hjemmet, og hjelpe andre

Skaffe seg livsnødvendigheter
(d610-d629)
d610

Skaffe seg et sted å bo
Kjøpe, leie og innrede hus, leilighet eller annen bolig
Inklusive: Kjøpe eller leie et sted å bo og møblere det
Eksklusive: Skaffe seg varer og tjenester (d620), ta vare
på husholdningsgjenstander (d650)

d620

Skaffe seg varer og tjenester
Velge ut, anskaffe og transportere alle varer og tjenester
som er nødvendige i dagliglivet, og lagre varene, som
mat, drikkevarer, klær, rengjøringsmidler, brensel,
husholdningsgjenstander, redskaper, kokekar,
husholdningsapparater og verktøy, skaffe seg tekniske
tjenester og andre husholdningstjenester
Inklusive: Samle inn eller høste mat til eget bruk, bære
vann
Eksklusive: Skaffe seg et sted å bo (d610)
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Skaffe seg andre eller uspesifiserte nødvendigheter

Husholdning (d630-d649)
d630

Lage mat
Planlegge, organisere, tilberede og servere enkle og
sammensatte måltider for seg selv og andre, som ved å
sette opp en meny, velge ut mat og drikke, samle
sammen ingredienser til matretter, koke og steke,
tilberede kald mat og drikkevarer, og servere mat og
drikke
Inklusive: Tilberede enkle og sammensatte måltider
Eksklusive: Spise (d550), drikke (d560), skaffe seg varer
og tjenester (d620), husarbeid (d640), ta vare på
husholdningsgjenstander (d650), hjelpe andre (d660)

d640

Husarbeid
Være ansvarlig for et hjem når det gjelder rengjøring og
rydding av rom og inventar, vask, stell og vedlikehold
av klær og skotøy, bruk av husholdningsapparater, å
kaste avfall
Inklusive: Vaske og tørke tøy og klesplagg, gjøre rent
kjøkken og kjøkkenredskaper, vaske boligrom, bruke
huslholdningsredskaper, lagre det man trenger til daglig
og kvitte seg med avfall
Eksklusive: Skaffe seg et sted å bo (d610), skaffe seg
varer og tjenester (d620), lage mat (d630), ta vare på
husholdningsgjenstander (d650), hjelpe andre (d660)
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Andre og uspesifiserte husholdningsoppgaver

Ta vare på husholdningsgjenstander og
hjelpe andre (d650-d669)
d650

Ta vare på husholdningsgjenstander
Vedlikeholde og reparere husholdningsgjenstander og
personlige eiendeler, innbo, klær, kjøretøy og tekniske
hjelpemidler, ta vare på planter og husdyr, som ved å
male eller tapetsere, reparere møbler, vannforsyning og
avløp, vanne planter, stelle og mate husdyr
Inklusive: Lage og bøte klær, vedlikeholde bolig, møbler
og husholdningsredskaper, kjøretøyer, hjelpemidler, ta
vare på planter (innen- og utendørs) og dyr
Eksklusive: Skaffe seg et sted å bo (d610), skaffe seg
varer og tjenester (d620), husarbeid (d640), hjelpe
andre (d660), lønnet sysselsetting (d850)

d660

Hjelpe andre
Hjelpe medlemmer av husholdningen og andre personer
med å lære, kommunisere, ta vare på seg selv, og bevege
seg omkring, i huset eller utenfor, være opptatt av
husstandens og andres velvære
Inklusive: Hjelpe andre med personlig stell, transport,
kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner,
ernæring og helsestell
Eksklusive: lønnet sysselsetting (d850)
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Annnet og uspesifisert vedlikehold av
husholdningsgjenstander og hjelp til andre

Andre og uspesifiserte aktiviteter i
hjemmeliv (d698-d699)
d698

Annet hjemmeliv

d699

Uspesifisert hjemmeliv
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Kapittel d7

Mellommenneskelige
interaksjoner og relasjoner
Dette kapittelet er om å utføre handlinger og oppgaver som er
nødvendige for grunnleggende og sammensatte interaksjoner med
andre personer (fremmede, venner, slektninger, familiemedlemmer
og kjærester) tilpasset sosiale krav og situasjon

Allmenne mellommenneskelige
interaksjoner (d710-d729)
d710

Grunnleggende mellommenneskelige interaksjoner
Interaksjon med mennesker tilpasset situasjon og sosiale
krav, som ved å ta hensyn og gi anerkjennelse når det er
på sin plass, eller reagere på andres følelser
Inklusive: Vise respekt, varme, verdsetting og toleranse i
mellommenneskelige forhold, svare på kritikk og sosiale
signaler i mellommenneskelige forhold, og tilpasse
fysisk kontakt i mellommenneskelige forhold

d720

Sammensatte mellommenneskelige interaksjoner
Opprettholde og mestre interaksjoner med andre
mennesker, tilpasset situasjon og sosiale krav, som ved å
ha kontroll over følelsesuttrykk og impulser, ha kontroll
over verbal og fysisk aggresjon, handle uavhengig i
sosiale interaksjoner, og handle i overensstemmelse med
sosiale regler og sedvaner
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Inklusive: Innlede og avslutte mellommenneskelige
forhold, tilpasse atferden til interaksjonene, inngå i
interaksjoner overensstemmende med sosiale regler, og
opprettholde nødvendig sosial avstand

d729

Andre og uspesifiserte grunnleggende
mellommenneskelige interaksjoner

Særskilte mellommenneskelige
relasjoner (d730-d779)
d730

Forholde seg til fremmede personer
Inngå i midlertidige kontakter og forbindelser med
fremmede personer for bestemte formål, som ved å
spørre om veien eller gjøre et innkjøp

d740

Formelle mellommenneskelige relasjoner
Skape og opprettholde særskilte personlige forhold i
formell sammenheng, som med arbeidsgivere,
fagpersoner eller tjenesteytere
Inklusive: Forholde seg til myndighetspersoner,
underordnede og likestilte personer

d750

Uformelle sosiale relasjoner
Inngå i personlige forhold til andre, som ved tilfeldige
forhold til personer som bor i samme nærsamfunn eller
boligområde, eller med medarbeidere, studenter,
lekekamerater eller personer med lignende bakgrunn
eller yrke
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Inklusive: Uformelle forhold til venner, naboer,
bekjente, personer i samme bomiljø og likemenn

d760

Familierelasjoner
Skape og opprettholde forbindelser med slekten, som
med medlemmer av kjernefamilien, fjernere familie,
foster- og adoptivfamilie, stebarn eller steforeldre,
fjernere forhold som med tremenninger eller formyndere
Inklusive: Relasjoner mellom foreldre og barn, søsken
og fjernere familierelasjoner

d770

Intime relasjoner
Innlede og opprettholde nære eller romantiske forhold
mellom personer, som ektefeller, kjærester eller
seksualpartnere
Inklusive: Romantiske, ekteskapelige og seksuelle
relasjoner

d779

Andre og uspesifiserte særskilte mellommenneskelige
relasjoner

Andre og uspesifiserte
mellommenneskelige interaksjoner og
relasjoner (d798-d799)
d798

Andre mellommenneskelige interaksjoner og
relasjoner

d799

Uspesifiserte mellommenneskelige interaksjoner og
relasjoner
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Kapittel d8

Viktige livsområder
Dette kapittelet er om å delta i og utføre oppgaver og handlinger
som kreves i utdanning, arbeid og yrkesliv og økonomiske
transaksjoner

Utdanning (d810-d839)
d810

Uformell opplæring
Læring i hjemmet eller på annen måte utenfor
utdanningsinstitusjon, som å lære håndverk og andre
ferdigheter av foreldre eller familiemedlemmer, eller
skoleundervisning i hjemmet

d815

Førskoleopplæring
Læring på begynnerstadiet av organisert utdanning,
primært beregnet på innføring i et skolelignende miljø
og forberede barnet på obligatorisk utdanning, i
barnehage eller lignende, som forberedelse til å begynne
på skolen

d820

Skoleutdanning
Bli opptatt i skole, delta i alle skolerelaterte plikter og
rettigheter, tilegne seg fagstoff og pensum i barneskolen
og senere skoletrinn, herunder møte frem regelmessig på
skolen, delta i samarbeide med andre elever, motta
veiledning fra lærere, organisere, sette seg inn i og
fullføre tildelte oppgaver og prosjekter, og gå videre til
høyere utdanningsnivå
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Yrkesopplæring
Delta i alle aktiviteter i en yrkesutdanning og lære seg
stoffet i pensum som forberedelse til sysselsetting i et
håndverk, en stilling eller et fag

d830

Høyere utdanning
Delta i aktivitetene i et avansert utdanningsprogram ved
universitet, høyskole eller akademisk fagutdanning og
tilegne seg alt pensum som kreves for å oppnå
akademisk grad, diplom, sertifikat eller annen offentlig
godkjenning, som ved å fullføre en mellomfags- eller
hovedfagsutdanning ved universitet, medisinerutdanning
eller annen akademisk fagutdanning

d839

Annen spesifisert eller uspesifisert utdanning

Arbeid og sysselsetting (d840-d859)
d840

Lærlingepraksis (yrkesforberedelse)
Delta i yrkesforberedende programmer, som ved å utføre
oppgavene som kreves i lærlingepraksis, turnustjeneste,
avtalebestemt opplæring og praksisopplæring
Eksklusive: Yrkesopplæring (d825)

d845

Skaffe seg, beholde og avslutte et arbeidsforhold
Søke, finne og velge arbeid, motta ansettelse i et
arbeidsforhold, fylle rollen som ansatt eller egen
arbeidsgiver, oppnå forfremmelse, og avslutte et
arbeidsforhold på en akseptabel måte
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Inklusive: Utarbeide et resymé eller curriculum vitae, ta
kontakt med arbeidsgivere og forberede
ansettelsesintervjuer, vurdere egen arbeidsprestasjon

d850

Betalt sysselsetting
Delta i alle sider av arbeidet i et yrke, håndverk,
akademisk fag eller annen sysselsetting, for betaling,
som ansatt på hel tid eller deltid, eller som egen
arbeidsgiver, som ved å søke arbeid og skaffe seg en
jobb, utføre de nødvendige arbeidsoppgaver, møte frem
på arbeidet i tide, utføre og motta supervisjon, og utføre
de oppgaver som kreves, alene eller i gruppe
Inklusive: Sysselsetting som egen arbeidsgiver eller i
hel- eller deltids ansettelse

d855

Ubetalt arbeid
Delta i alle sider av ulønnet arbeid på hel tid eller deltid,
herunder organiserte arbeidsaktiviteter, utføre de
nødvendige arbeidsoppgaver, møte frem til arbeidet i
tide, utføre supervisjon av andre arbeidere eller motta
supervisjon, og utføre de oppgaver som kreves alene
eller i gruppe, som ved frivillig arbeid,
veldedighetsarbeid, arbeid for et nærsamfunn eller en
religiøs gruppe uten vederlag, arbeide i hjemmet uten
vederlag
Eksklusive: Kapittel d6 Hjemmeliv

d859

Annet spesifisert og uspesifisert arbeid og
sysselsetting
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Økonomiske livsområder (d860-d879)
d860

Grunnleggende økonomiske transaksjoner
Delta i enkle økonomiske transaksjoner, som å kjøpe
mat for penger eller ved byttehandel, utveksling av varer
eller tjenester, eller å spare penger

d865

Sammensatte økonomiske transaksjoner
Delta i all slags sammensatte økonomiske transaksjoner
som omfatter utveksling av kapital eller eiendom, og
skape fortjeneste eller økonomisk verdi, som å kjøpe en
næringsbedrift, fabrikk eller produksjonsutstyr,
opprettholde en bankkonto eller drive varehandel

d870

Være økonomisk selvhjulpen
Ha rådighet over økonomiske ressurser fra private eller
offentlige kilder, for å sikre økonomisk trygghet for
nåværende og fremtidige behov
Inklusive: Personlige økonomiske ressurser og offentlig
økonomisk støtte

d879

Andre eller uspesifiserte økonomiske livsområder

Andre og uspesifiserte viktige
livsområder (d898-d899)
d898

Andre viktige livsområder

d899

Uspesifiserte viktige livsområder
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Kapittel d9

Samfunnsliv og sosiale
livsområder
Dette kapittelet er om handlinger og oppgaver som kreves for å
delta i organisert sosial livsutfoldelse utenom familien, i
nærsamfunn og andre samfunnsmessige sammenhenger, og som
statsborger

d910

Samfunnsliv
Delta i alle sosiale livsområder i samfunnet, som ved å
delta i veldedige organisasjoner, sosiale klubber og
organisasjoner for yrkesgrupper eller samfunnslag
Inklusive: Uformelle og formelle sammenslutninger,
seremonier
Eksklusive: Ubetalt arbeid (d855), rekreasjon og fritid
(d920), religion og åndelighet (d930), politisk liv og
statsborgerskap (d950)

d920

Rekreasjon og fritid
Delta i all slags lek og spill, rekreasjons- eller
fritidsaktiviteter, som uformell eller organisert lek og
sport, fysiske treningsprogrammer, avkobling,
fornøyelse eller adspredelse, gå på kunstgalleri,
museum, kino eller teater, delta i husflid og hobbyer,
lese for fornøyelsens skyld, spille på
musikkinstrumenter, sightseeing, turisme og
reisevirksomhet
Inklusive: Kunst og kultur, sosialt samvær
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Eksklusive: Religion og åndelighet (d930), politisk liv og
statsborgerskap (d950), betalt og ubetalt arbeid (d850
og d855), ri på dyr i transportøyemed (d480)

d930

Religion og åndelighet
Delta i religiøse eller åndelige aktiviteter, organisasjoner
og livsførsel, for å oppnå egne mål, for å finne mening i
livet, religiøse eller åndelige verdier, og å oppnå kontakt
med en guddommelig makt, som ved å være tilstede i
gudshus som kirke, tempel, moské eller synagoge, delta
i eller utøve bønn eller religiøs messe, og åndelig
kontemplasjon
Inklusive: Organisert religion og åndelighet

d940

Menneskerettigheter
Nyte godt av rettigheter, beskyttelse, privilegier og
plikter som tilkommer personer utelukkende i kraft av at
de er mennesker, som ved menneskerettigheter slik de er
anerkjent i FNs menneskerettighetserklæring (1948) og
FNs standardregler for like muligheter for mennesker
med funksjonshemming (1993), retten til
selvbestemmelse eller uavhengighet, retten til kontroll
over sin egen skjebne
Eksklusive: Politisk liv og statsborgerskap (d950)

d950

Politisk liv og statsborgerskap
Delta i en borgers liv i samfunnet, politikken og
styresettet, ha juridisk status som statsborger, og nyte
godt av borgerrettigheter, beskyttelse, privilegier og
samfunnsplikter, som stemmerett, valgbarhet til politiske
verv og rett til å danne politiske foreninger, utøve
borgerrettigheter som ytringsfrihet, organisasjonsfrihet,
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religionsfrihet, beskyttelse mot urettmessig ransaking og
beslag, rett til juridisk bistand og til å føre sin sak for
retten, andre juridiske rettigheter og rett til beskyttelse
mot diskriminering, ha juridisk status som statsborger
Eksklusive: Menneskerettigheter (d940)

d998

Andre former for samfunnsliv og sosiale livsområder

d999

Uspesifiserte former for samfunnsliv og sosiale
livsområder
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MILJØFAKTORER
Definisjon:

Miljøfaktorer utgjør de fysiske, sosiale og
holdningsmessige omgivelser hvor en person
eksisterer og utfolder sitt liv.

Koding av miljøfaktorer
Miljøfaktorer er kontekstuelle faktorer som påvirker
funksjonsnivået sammen med de personlige faktorer som ikke kan
klassifiseres etter ICF. Miljøfaktorene må tas i betraktning for
kroppsfunksjoner og for aktiviteter og deltagelse og kodes deretter.
Se omtale av dette i Innledningen, avsnitt 5.5.
Miljøfaktorer skal ikke kodes som absolutte faktorer, men i
perspektiv av den person som får sin funksjon beskrevet. For
eksempel kan glatt overflate på avskrådde fortauskanter ved
fotgjengerfelt kodes som en fremmende faktor for en
rullestolbruker, men et hinder for en blind person.
Modifikatoren for Miljøfaktorer viser i hvilken grad en faktor
virker fremmende eller hindrende. Det finnes flere grunner til at en
miljøfaktor kan være fremmende eller hindrende og i hvilken grad.
For fremmende faktorer, må den som koder ha klart for seg slike
forhold som tilgjengeligheten av en ressurs, om tilgangen til den er
stabil eller variabel, om kvaliteten er god eller dårlig, og så videre.
Når det gjelder hindre, kan det være relevant hvor ofte en
miljøfaktor hindrer funksjonen, om hinderet er stort eller lite, og om
det kan unngås eller ikke. Man må også ha i minne at en miljøfaktor
kan være et hinder enten fordi det er til stede (for eksempel
negative holdninger overfor funksjonshemmede) eller fordi det ikke
er tilstede (for eksempel utilgjengelighet av en tjeneste som
behøves). Virkningene som miljøfaktorer har på
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funksjonshemmedes liv er varierte og sammensatte. Det er å håpe at
fremtidig forskning vil føre til en bedre forståelse av disse
vekselvirkningene, og kanskje også gjøre det mulig å innføre en
andre modifikator for miljøfaktorer.
I noen tilfelle kan en variert samling miljøfaktorer være rubrisert
sammen under en samlebetegnelse, som fattigdom, utvikling,
bymessige eller landlige omgivelser, eller sosial kapital. Disse
samlebebetegnelsene er ikke representert som sådan i
klassifikasjonen. Istedenfor bør den som koder skille mellom
enkeltfaktorene i dem og kode deretter. Og igjen er det behov for
videre forskning for å avgjøre om det finnes klare og
sammenhengende sett av miljøfaktorer som utgjør disse
samlebegrepene.

Første modifikator
Nedenstående er den negative og positive skala for i hvilken grad
en miljøfaktor virker hindrende eller fremmende. Punktum som
skilletegn betyr et hinder og plusstegn som skilletegn betyr en
fremmende faktor, som vist nedenfor:
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.0

INTET hinder

(intet, fraværende,
ubetydelig...)

0-4%

.1

LITE hinder

(lett, lavgradig...)

5-24%

.2

MIDDELS hinder

(middels uttalt ...)

25-49%

.3

STORT hinder

(omfattende, ekstremt,
subtotalt ...)

50-95%

.4

TOTALT hinder

(fullstendig ...)

96100%

.8

Uspesifisert hinder

+0

INGEN fremmende
virkning

(ingen, fraværende,
ubetydelig ...)

0-4%

+1

LITEN fremmende
virkning

(lett, lavgradig...)

5-24%

+2

MIDDELS
fremmende virkning

(middels uttalt ...)

25-49%

+3

STOR fremmende
virkning

(betydelig, ekstrem ...)

50-95%

+4

TOTALT fremmende
virkning

(fullstendig …)

96100%

+8

Uspesifisert
fremmende virkning

.9

Ikke anvendbar
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Det er oppstilt en grov prosentvis inndeling til bruk ved slike
forhold som kan måles med instrumenter eller graderes etter
standarder for kvantifisering av miljømessige fremmende eller
hindrende faktorer. For eksempel gjelder en feilmargin på 5% hvis
det kodes for intet eller totalt hinder. Et middels hinder er definert
som inntil halve skalaen for et totalt hinder. Prosentområdene må
kalibreres for de forskjellige miljøfaktorer som persentiler i
relevante befolkningsstandarder. For at denne graderingen skal
kunne brukes på en ensartet måte, må bedømmelsesprosedyrer
utvikles ved forskning.

Andre modifikator
Ikke utviklet ennå.
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Kapittel e1

Produkter og teknologi
Dette kapittelet er om naturlige eller menneskeskapte produkter
eller produksjonssystemer, utstyr og teknologi i en persons
nærmiljø, som er innsamlet, skapt, fremstilt eller fabrikkert. ISOstandarden 9999 fra 1998 klassifiserer tekniske hjelpemidler for
funksjonshemmede, og definerer dem som "et hvert produkt,
instrument, utstyr eller teknisk system som brukes av en
funksjonshemmet, spesialprodusert eller allment tilgjengelig, og
som hindrer, erstatter, letter eller nøytraliserer" funksjonshemming.
Det anerkjennes at alle slags produkter og teknologi kan tjene som
hjelpemiddel. (Ref.: ISO 9999: Technical aids for disabled persons
- Classification (second version), ISO/TC 173/SC 2, ISO/DIS 9999
(rev.) - Norsk utgave: NS-EN ISO 9999.) Men til bruk i denne
klassifikasjonen av miljøfaktorer defineres hjelpemidler og
tilhørende teknologi mer snevert som et hvert produkt, instrument,
utstyr eller teknologi, tilpasset eller spesielt utformet for å forbedre
funksjonsevnen hos en funksjonshemmet person

e110

Produkter eller substanser til å spise eller drikke
Enhver naturlig eller menneskeskapt gjenstand eller
substans som er innsamlet, bearbeidet eller fremstilt for
å spises eller drikkes
Inklusive: Nærings- og nytelsesmidler, legemidler

e115

Produkter og teknologi til personlig bruk i
dagliglivet
Utstyr, produkter og teknologier som benyttes i
dagliglivet, herunder slike som er tilpasset eller spesielt
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utformet, og som befinner seg i, på eller i nærheten av
personen som benytter dem
Inklusive: Personlige hjelpemidler
Eksklusive: Personer som yter personlig omsorg og
hjelp (e340)

e120

Produkter og teknologi for personlig mobilitet og
transport innen- og utendørs
Utstyr, produkter og teknologier som benyttes til å
bevege seg omkring innen- og utendørs, herunder slike
som er tilpasset eller spesielt utformet, og som befinner
seg i, på eller i nærheten av personen som benytter dem
Inklusive: Allmenne produkter og teknologi og
hjelpemidler for personlig mobilitet og transport innenog utendørs
Eksklusive: Personer som yter personlig omsorg og
hjelp (e340)

e125

Produkter og teknologi for kommunikasjonsformål
Utstyr, produkter og teknologi som brukes til å sende og
motta informasjon, herunder slike som er tilpasset eller
spesielt utformet, og som befinner seg i, på eller i
nærheten av personen som benytter dem
Inklusive: Allmenne produkter og teknologi og
hjelpemidler for kommunikasjon
Eksklusive: Personer som yter personlig omsorg og
hjelp (e340)
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Produkter og teknologi for utdanningsformål
Utstyr, produkter, metoder og teknologi som brukes til å
tilegne seg kunnskap, ekspertise og ferdigheter, herunder
slike som er tilpasset eller spesielt utformet
Inklusive: Allmenne produkter og teknologi og
hjelpemidler for utdanning
Eksklusive: Personer som yter personlig omsorg og
hjelp (e340)

e135

Produkter og teknologi for sysselsetting
Utstyr, produkter og teknologi som brukes i sysselsetting
for å lette arbeidsaktiviteter
Inklusive: Allmenne produkter og teknologi og
hjelpemidler for sysselsetting
Eksklusive: Personer som yter personlig omsorg og
hjelp (e340)

e140

Produkter og teknologi for kultur, rekreasjon og
sport
Utstyr, produkter og teknologi som brukes for å utøve og
understøtte kulturelle, rekreasjonsmessige og sportslige
aktiviteter, herunder slike som er tilpasset eller spesielt
utformet
Inklusive: Allmenne produkter og teknologi og
hjelpemidler for kulturformål, rekreasjon og sport
Eksklusive: Personer som yter personlig omsorg og
hjelp (e340)
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Produkter og teknologi for utøvelse av religion og
åndelighet
Produkter og teknologi, unike eller masseproduserte,
som gis eller inntar en symbolsk betydning i
sammenheng med utøvelse av religion eller åndelighet,
herunder slike som er tilpasset eller spesielt utformet
Inklusive: Allmenne produkter og teknologi og
hjelpemidler for utøvelse av religion og åndelighet
Eksklusive: Personer som yter personlig omsorg og
hjelp (e340)

e150

Utforming, konstruksjon, produkter og teknologi for
bygninger til offentlig bruk
Produkter og teknologi som utgjør det menneskeskapte
innen- og utendørs miljø for allmenhetens bruk,
herunder slike som er tilpasset eller spesielt utformet
Inklusive: Utforming, konstruksjon, byggeprodukter og
teknologi for innganger, utganger, serviceanlegg og
adkomster

e155

Produkter og teknologi for utforming og
konstruksjon av bygninger til privat bruk
Produkter og teknologi som utgjør det menneskeskapte
innen- og utendørs miljø for privat bruk, herunder slike
som er tilpasset eller spesielt utformet
Inklusive: Utforming, konstruksjon, byggeprodukter og
teknologi for innganger, utganger, serviceanlegg og
adkomster
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Produkter og teknologi for landutvikling
Produkter og teknologi for utforming av landområder, i
den utstrekning de påvirker en persons utendørs miljø
gjennom strategier for arealbruk, utforming, planleggin
g og utvikling av landområder, herunder slike som er
tilpasset eller spesielt utformet
Inklusive: For planlagt utnyttelse av områder på landet,
i bystrøk, parker, verneområder og naturreservater

e165

Økonomiske verdier
Produkter eller gjenstander som kan omsettes, som
penger, varer, eiendom og andre verdiobjekter som en
person eier eller har bruksrett til
Inklusive: Materielle og immaterielle produkter og
varer, finansielle aktiva

e198

Andre produkter og teknologier

e199

Uspesifiserte produkter og teknologier
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Kapittel e2

Natur og menneskeskapte
miljøforandringer
Dette kapittelet er om levende og ikke levende bestanddeler av det
naturlige eller fysiske miljø, og bestanddeler av miljøer som er
endret av mennesker, så vel som om særtrekk ved befolkninger
innenfor dette miljøet

e210

Topografi
Fysiske særtrekk ved landskapsformer, havområder,
innsjøer og elver

e215

Befolkning
Menneskegrupper som bor i bestemte omgivelser og
deler samme mønster for miljøtilpasning
Inklusive: Demografiske forandringer, befolkningstetthet

e220

Ville planter og dyr
Eksklusive: Husdyr (e350), befolkning (e215)

e225

Klima
Meterologiske egenskaper og hendelser, for eksempel
været
Inklusive: Temperatur, fuktighet, lufttrykk, nedbør, vind
og årstidsvariasjoner
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Naturhendelser
Geografiske og atmosfæriske forandringer som
forårsaker forstyrrelse i en persons fysiske miljø, som
inntreffer regelmessig eller uregelmessig, som jordskjelv
eller uvær, flomkatastrofer, skogbrann og skredulykker

e235

Miljøhendelser forårsaket av mennesker
Forandringer eller forstyrrelser i det naturlige miljø
forårsaket av mennesker, som kan medføre forstyrrelse i
en persons dagligliv, herunder hendelser eller tilstander
under konflikter og krig, som flukt eller tvangsflytting
av mennesker, ødeleggelse av sosial infrastruktur,
boliger og landområder, miljøkatastrofer og
forurensning av jord, vann eller luft (for eksempel
giftige utslipp)

e240

Lys
Elektromagnetisk stråling som gjør ting synlige, enten
ved sollys eller kunstig belysning (for eksempel
stearinlys, olje- eller parafinlamper, ildsteder og
elektrisk lys), og som kan gi nyttig eller forstyrrende
informasjon om omverdenen
Inklusive: Lysstyrke, fargekontraster, andre egenskaper
ved lyset

e245

Tidsavhengige forandringer
Naturlige, regelmessige eller forutsigbare midlertidige
forandringer
Inklusive: Vekslingen mellom dag og natt, månefaser
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Lyd
Fenomener som høres eller kan høres, som brak,
ringelyder, bankelyder, sang, fløyting, skrik eller
summing, uansett lydstyrke, klang og toneleie, som kan
gi nyttig eller forstyrrende informasjon om omverdenen
Inklusive: Lydintensitet, lydkvalitet

e255

Vibrasjon
Regelmessig eller uregelmessig bevegelse frem og
tilbake av gjenstander, bygninger eller personer av
fysisk årsak, forårsaket av maskinutstyr, luftfartøyer og
eksplosjoner
Eksklusive: Naturhendelser (e230), som virkninger av
jordskjelv

e260

Luftkvalitet
Egenskaper ved atmosfæren utendørs eller i lukkede
rom, som kan gi nyttig eller forstyrrende informasjon
om omverdenen
Inklusive: Innen- og utendørs luftkvalitet

e298

Andre naturlige og menneskeskapte
miljøforandringer

e299

Uspesifiserte naturlige og menneskeskapte
miljøforandringer
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Kapittel e3

Støtte og sosialt nettverk
Dette kapittelet er om mennesker eller dyr som gir praktisk eller
følelsesmessig støtte, fostring, beskyttelse, assistanse og relasjoner
til andre personer, i hjemmet, på arbeidsplass eller skole, under lek
eller knyttet til andre sider av dagliglivet. Kapittelet omfatter ikke
holdningene til den eller de personer som gir slik støtte. Den
miljøfaktor som beskrives er ikke personen eller dyret, men den
grad av fysisk eller følelsesmessig støtte som personen eller dyret
gir

e310

Nærmeste familie
Individer som er i familie ved fødsel, ekteskap eller
andre forhold regnet som nærmeste familieforhold i den
aktuelle kultur, som ektefeller, partnere, foreldre,
søsken, avkom, fosterforeldre, adoptivforeldre og
besteforeldre
Eksklusive: Personer som yter personlig omsorg og
hjelp (e340)

e315

Fjernere familie
Personer som er i familie ved slektskap, ekteskap eller
andre forhold regnet som fjernere familieforhold i den
aktuelle kultur, som tanter, onkler, nevøer og nieser
Eksklusive: Nærmeste familie (e310)

e320

Venner
Personer som er nære og vedvarende deltagere i forhold
kjennetegnet ved tillit og gjensidig støtte
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Bekjente, likemenn, kolleger, naboer og medlemmer
av nærsamfunnet
Personer som kjenner hverandre som bekjente,
likemenn, kolleger, naboer og medlemmer av
nærsamfunnet, i arbeidssituasjoner, skole, rekreasjon
eller andre livsområder, og som deler demografiske
egenskaper som alder, kjønn, religiøs oppfatning,
etnisitet eller som dyrker felles interesser
Eksklusive: Tjenester, systemer og strategier i
foreninger og organisasjoner (e555)

e330

Personer i autoritetsposisjon
Personer som har ansvar for å treffe beslutninger for
andre og som har sosialt bestemt innflytelse eller makt i
kraft av sine sosiale, kulturelle eller religiøse roller i
samfunnet, som lærere, arbeidsgivere, overordnede i
arbeidslivet, religiøse ledere, personer som tar
beslutninger på vegne av andre, formyndere eller
fullmektiger i juridisk eller økonomisk forbindelse

e335

Personer i posisjon som underordnet
Personer hvis dagligliv påvirkes av personer i
autoritetsposisjon på arbeid, skole eller i andre
sammenhenger, som studenter, arbeidere og medlemmer
av en religiøs gruppe
Eksklusive: Nærmeste familie (e310)

e340

Personer som yter personlig omsorg og hjelp
Personer som utfører tjenester for å støtte en person i
dagliglivets gjøremål og i å opprettholde yteevne i
arbeid, utdannelse eller andre livssituasjoner, og som
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stilles til rådighet ved offentlige eller private midler,
eller eventuelt på frivillig grunnlag, som hjemmehjelpsog omsorgspersonale, transportmedhjelpere, betalte
hushjelper, barnepiker og andre som har primære
omsorgsfunksjoner
Eksklusive: Nærmeste familie (e310), fjernere familie
(e315), venner (e320), allmenne sosiale støttetjenester
(e575), helsepersonell (e355)

e345

Fremmede
Personer som ikke kjenner hverandre eller er i slekt,
eller som hittil ikke har opprettet slektskapsforhold eller
personlig forbindelse, som andre personer som en person
ikke kjenner, men deler livssituasjon med, blant andre
vikarlærere, medarbeidere eller omsorgspersonale

e350

Husdyr
Dyr som gir fysisk, følelsesmessig eller psykisk støtte,
som kjæledyr (hunder, katter, fugler, akvariefisk mv.) og
personlige ride- eller trekkdyr
Eksklusive: Ville dyr (e220), økonomiske verdier (e165)

e355

Helsepersonell
Alle tjenesteytere som arbeider i sammenheng med
helsevesenet, som leger, sykepleiere, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, logopeder, audioteknikere,
protesemakere, sosionomer og andre slike tjenesteytere
Eksklusive: Helserelaterte fagpersoner (e360)
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Helserelaterte fagpersoner
Alle tjenesteytere som arbeider utenom helsevesenet,
men som leverer helserelaterte tjeneste, som
sosialarbeidere, lærere, arkitekter eller designere
Eksklusive: Helsepersonell (e355)

e398

Annen spesifisert støtte og sosialt nettverk

e399

Uspesifisert støtte og sosialt nettverk
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Kapittel e4

Holdninger
Dette kapittelet er om holdninger som er de synlige konsekvenser
av skikker, handlingsmønstre, ideologier, verdier, normer, faktiske
overbevisninger og religiøs tro Disse holdningene påvirker
individuell atferd og sosial livsførsel på alle plan, fra
mellommenneskelige forhold og forbindelser i nærsamfunnet til
politiske, økonomiske og juridiske strukturer. For eksempel kan
individuelle eller sosiale holdninger vedrørende en persons
pålitelighet og menneskeverd motivere positive, hedrende
handlingsmønstre eller negative, diskriminerende handlingsmønstre
(som stigmatisering, stereotypidannelse, marginalisering eller
forsømmelse av vedkommende). De holdninger som klassifiseres
her er holdningene til andre mennesker enn den person som får sin
situasjon beskrevet ved klassifiseringen. Det gjelder ikke personens
egne holdninger. De individuelle holdningene er kategorisert etter
de typene mellommenneskelige relasjoner som er rubrisert i kapittel
e3. Verdier og overbevisninger kodes ikke for seg selv utenom
holdningene, men de anses for å være drivkrefter bak holdningene

e410

Individuelle holdninger hos nærmeste
familiemedlemmer
Allmenne og særskilte oppfatninger og overbevisninger
hos nærmeste familiemedlemmer om personen eller om
andre spørsmål (som sosiale, politiske og økonomiske
temaer) som påvirker individuell atferd og handlinger
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Individuelle holdninger hos fjernere
familiemedlemmer
Allmenne og særskilte oppfatninger og overbevisninger
hos fjernere familiemedlemmer om personen eller om
andre spørsmål (som sosiale, politiske og økonomiske
temaer) som påvirker individuell atferd og handlinger

e420

Individuelle holdninger hos venner
Allmenne og særskilte oppfatninger og overbevisninger
hos venner om personen eller om andre spørsmål (som
sosiale, politiske og økonomiske temaer) som påvirker
individuell atferd og handlinger

e425

Individuelle holdninger hos bekjente, likemenn,
kolleger, naboer og medlemmer av nærsamfunnet
Allmenne og særskilte oppfatninger og overbevisninger
hos bekjente, likemenn, kolleger, naboer og medlemmer
av nærsamfunnet om personen eller om andre spørsmål
(som sosiale, politiske og økonomiske temaer) som
påvirker individuell atferd og handlinger

e430

Individuelle holdninger hos personer i
autoritetsposisjon
Allmenne og særskilte oppfatninger og overbevisninger
hos personer i autoritetsposisjon om personen eller om
andre spørsmål (som sosiale, politiske og økonomiske
temaer) som påvirker individuell atferd og handlinger

e435

Individuelle holdninger hos personer i posisjon som
underodnet
Allmenne og særskilte oppfatninger og overbevisninger
hos personer i posisjon som underodnet om personen
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eller om andre spørsmål (som sosiale, politiske og
økonomiske temaer) som påvirker individuell atferd og
handlinger

e440

Individuelle holdninger hos personer som yter
personlig omsorg og hjelp
Allmenne og særskilte oppfatninger og overbevisninger
hos personer som yter personlig omsorg og hjelp om
personen eller om andre spørsmål (som sosiale, politiske
og økonomiske temaer) som påvirker individuell atferd
og handlinger

e445

Individuelle holdninger hos fremmede
Allmenne og særskilte oppfatninger og overbevisninger
hos fremmede om personen eller om andre spørsmål
(som sosiale, politiske og økonomiske temaer) som
påvirker individuell atferd og handlinger

e450

Individuelle holdninger hos helsepersonell
Allmenne og særskilte oppfatninger og overbevisninger
hos helsepersonell om personen eller om andre spørsmål
(som sosiale, politiske og økonomiske temaer) som
påvirker individuell atferd og handlinger

e455

Individuelle holdninger hos helserelaterte
fagpersoner
Allmenne og særskilte oppfatninger og overbevisninger
hos helserelaterte fagpersoner om personen eller om
andre spørsmål (som sosiale, politiske og økonomiske
temaer) som påvirker individuell atferd og handlinger
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Holdninger i samfunnet
Allmenne og særskilte oppfatninger og overbevisninger
om andre mennesker eller om sosiale, politiske og
økonomiske spørsmål, som holdes av personer i en
kultur, et samfunn, en subkultur eller annen sosial
gruppe, og som påvirker atferd og handlinger hos
individer eller grupper

e465

Sosiale normer, handlingsmønstre og ideologier
Skikker, handlingsmønstre, regler, abstrakte
verdisystemer og retningsgivende overbevisninger (som
ideologier, livssyn og moralfilosofi) som oppstår i sosial
sammenheng og som påvirker eller skaper
handlingsmønstre og atferd i samfunnet og hos
enkeltmennesker, som sosiale moralnormer, etikette og
religiøs atferd, religiøs doktrine med resulterende
normer og handlingsmønstre, normer som styrer ritualer
eller sosiale sammenkomster

e498

Andre holdninger

e499

Uspesifiserte holdninger
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Kapittel e5

Tjenester, systemer og
strategier for tiltak
Dette kapittelet er om:
1. Tjenester som utgjør tildeling av goder, strukturerte programmer
og virksomhet, som kan være offentlig, privat eller frivillig,
opprettet på lokalt, kommunalt, regionalt, statlig, provinsielt,
nasjonalt eller internasjonalt plan, av arbeidsgivere, foreninger,
organisasjoner, offentlig myndighet eller regjering, for å
imøtekomme enkeltmenneskers behov (inklusive personene som
yter disse tjenestene). Varer som leveres av en tjeneste kan være
enten allmenne eller tilpasset og spesielt utformet
2. Systemer for administrativ kontroll og overvåking opprettet av
lokal, regional, nasjonal og internasjonal styresmakt eller annen
anerkjent myndighet, for å organisere tjenester,
handlingsprogrammer og andre infrastrukturelle aktiviteter i
forskjellige samfunnssektorer
3. Strategier for samfunnstiltak som utgjøres av regler, forskrifter
og standarder opprettet av lokal, regional, nasjonal og internasjonal
styresmakt eller annen anerkjent myndighet, som styrer eller
regulerer tjenester, programmer og andre infrastrukturelle
aktiviteter i forskjellige samfunnssektorer
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Tjenester, systemer og strategier for produksjon av
forbrukervarer
Tjenester, systemer og strategier som styrer og
tilrettelegger forholdene for produksjon av gjenstander
og produkter som forbrukes av mennesker

e515

Tjenester, systemer og strategier for arkitektur og
byggevirksomhet
Tjenester, systemer og strategier for utforming og
oppføring av offentlige og private bygninger
Eksklusive: Tjenester, systemer og strategier for
utendørsområder (e520)

e520

Tjenester, systemer og strategier for
utendørsområder
Tjenester, systemer og strategier for planlegging,
utforming, utvikling og drift av offentlige eller private
landområder (som parker, skoger, strandområder og
våtmark) på landet og i bystrøk
Eksklusive: Tjenester, systemer og strategier for
arkitektur og byggevirksomhet (e515)

e525

Tjenester, systemer og strategier for boligsektoren
Tjenester, systemer og strategier for å skaffe folk et sted
å bo

e530

Offentlige tekniske tjenester, systemer og strategier
Tjenester, systemer og strategier for offentlige tjenester,
som forsyning av drikkevann, brensel og drivstoff,
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elektrisitet, renovasjon, offentlig transport og andre
kjernetjenester
Eksklusive: Tjenester, systemer og politikk for
beskyttelse av sivilbefolkningen (e545)

e535

Tjenester, systemer og strategier for kommunikasjon
Tjenester, systemer og strategier for overføring og
utveksling av informasjon

e540

Tjenester, systemer og strategier for transport
Tjenester, systemer og strategier for person- og
varetransport

e545

Tjenester, systemer og strategier for beskyttelse av
sivilbefolkningen
Tjenester, systemer og strategier med sikte på fysisk
sikring av personer og eiendom
Eksklusive: Offentlige tekniske tjenester, systemer og
strategier (e530)

e550

Tjenester, systemer og strategier for lov og rett
Tjenester, systemer og strategier vedrørende lovgivingen
i et land

e555

Tjenester, systemer og strategier i foreninger og
organisasjoner
Tjenester, systemer og strategier vedrørende grupper av
mennesker som har slått seg sammen for å dyrke felles,
ikke-kommersielle interesser, ofte med en tilhørende
medlemskapsstruktur
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Tjenester, systemer og strategier for media
Tjenester, systemer og strategier for
massekommunikasjon gjennom radio, fjernsyn, aviser
og Internett

e565

Tjenester, systemer og strategier for økonomi
Tjenester, systemer og strategier vedrørende det samlede
system for produksjon, distribusjon, forbruk og
benyttelse av varer og tjenester
Eksklusive: Tjenester, systemer og strategier for
trygdevesen (e570)

e570

Tjenester, systemer og strategier for trygdevesen
Tjenester, systemer og strategier med sikte på å gi
inntektsstøtte til mennesker som på grunn av alder,
fattigdom, arbeidsløshet, helsetilstand eller
funksjonshemming trenger offentlig stønad som
finansieres enten ved allmenn skatteinntekt eller
bidragsordninger
Eksklusive: Tjenester, systemer og strategier for
økonomi (e565)

e575

Tjenester, systemer og strategier for allmenn sosial
omsorg
Tjenester, systemer og strategier med sikte på å skaffe
støtte til personer som trenger hjelp på områder som
innkjøp, husarbeid, transport, egenomsorg og omsorg for
andre, for å fungere best mulig i samfunnet
Eksklusive: Tjenester, systemer og strategier for
trygdevesen (e570), personer som yter personlig omsorg
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og hjelp (e340), tjenester, systemer og strategier for
helsevesen (e580)

e580

Tjenester, systemer og strategier for helsevesen
Tjenester, systemer og strategier for å forebygge og
behandle helseproblemer, gi medisinsk rehabilitering og
fremme sunne levevaner
Eksklusive: Tjenester, systemer og strategier for allmenn
sosial omsorg (e575)

e585

Tjenester, systemer og strategier for utdanning og
opplæring
Tjenester, systemer og strategier for tilegnelse,
vedlikehold og forbedring av kunnskap, ekspertise og
yrkesmessige eller kunstneriske ferdigheter, Se
UNESCO's International Standard Classification of
Education (ISCED), November 1997, vedrørende
detaljer om nivåer i utdanningsprogrammer. Norsk
standard overensstemmende med ISCED 1997 er "Norsk
standard for utdanningsgruppering" (NUS2000)

e590

Tjenester, systemer og strategier for arbeid og
sysselsetting
Tjenester, systemer og strategier for arbeidsformidling
til personer som er arbeidsløse eller ønsker å skifte
arbeid, eller for å støtte personer som er i arbeid og
søker forfremmelse
Eksklusive: Tjenester, systemer og strategier for
økonomi (e565)
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Politiske tjenester, systemer og strategier
Tjenester, systemer og strategier med tilknytning til
stemmegiving, valg og styresett i land, regioner og
kommuner, så vel som i internasjonale organisasjoner

e598

Andre tjenester, systemer og strategier

e599

Uspesifiserte tjenester, systemer og strategier
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Klassifikasjons- og terminologispørsmål

Vedlegg 1

Klassifikasjons- og
terminologispørsmål
ICF er som klassifikasjon ordnet hierarkisk i et system som følger
disse klassifikasjonsprinsippene:
•

Emneområdene Kroppsfunksjoner, Kroppsstrukturer,
Aktiviteter og deltagelse, og Miljøfaktorer klassifiseres hver
for seg. Det er altså slik at et begrep som er tillagt ett
emneområde ikke gjentas under et annet.

•

Innenfor hvert emneområde, er kategoriene ordnet svarende
til et generisk begrepssystem i en ”stamme-gren-kvist-løv”systematikk, slik at en kategori på underordnet nivå arver alle
egenskaper til den overordnede kategori som den tilhører.

•

Kategoriene på samme hierarkiske nivå er gjensidig
eksklusive, det vil si at ingen kategorier på samme nivå har de
samme egenskaper. Dette må ikke forveksles med bruk av
mer enn én kategori for å registrere en persons funksjon. Slik
multippel registrering er ikke bare tillatt, den anbefales når det
er behov for den.

1

Termer for kategoriene i ICF

Termer er det språklige uttrykk for definerte begreper20 i et
begrepsbasert system, og kan utgjøre ord eller fraser. De fleste

20

Se fotnote om begrepet begrep under avsnittsoverskriften til Innledningskapittelets
avsnitt 3.
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termer som skaper misforståelser brukes med allmennspråklig
betydning i dagligtale og skrift. For eksempel, har 1980-versjonens
(daværende ICIDH) termer funksjonshemming, uførhet og
handicap,21 vært brukt om hverandre, selv om klassifikasjonen
hadde spesifikke definisjoner av dem. Under revisjonsprosessen ble
termen handicap sløyfet, og funksjonshemming22 ble innført som
paraplyterm for alle tre perspektiver – i forhold til kropp, individ og
samfunn. Men klarhet og presisjon er nødvendig når de ulike
begrepene skal defineres, slik at det kan brukes høvelige termer for
å uttrykke dem. Dette er spesielt viktig fordi klassifikasjonen ICF
som skriftstykke skal oversettes til mange språk. Foruten en felles
forståelse av begrepene, er det også essensielt at det oppnås enighet
om termer som på beste måte gjenspeiler meningsinnholdet i hvert
enkelt språk. Det kan være mange alternativer, og valgene bør
bygge på nøyaktighet, akseptabilitet og alminnelig nytteverdi.
Håpet er at nytten av ICF skal bygge på språklig klarhet.
Med dette siktemål for øye, hitsettes nedenfor merknader om noen
av de termene som brukes i ICF.
Velvære er et allmennord som omfatter hele menneskelivets
virkelighet og alle dets områder, inklusive fysiske, mentale og
sosiale aspekter, som til sammen utgjør det man kan kalle ”et godt
liv”. Helsedomenene er et utvalg av domener som utgjør hele
menneskelivets virkelighet. Dette forholdet mellom begreper vises i
følgende diagram, som fremstiller velvære grafisk:

21

Impairments, disabilities and handicaps. Førstnevnte relaterer seg til kroppsfunksjoner
og kroppsstrukturer, disabilties (uførhet) til ICF-begrepet aktiviteter og sistnevnte
handicap til deltagelse.

22

Engelsk: Disability.
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Fig. 1 Begrepet velvære

Helsedomener
for velvære
• Syn

Andre domener
for velvære
• Utdanning

• T ale
• H ukommelse
• Etc.

• Sysselsetting
• M iljø
• Etc.

Helseforhold og helsedomener: Med helseforhold forstås
funksjonsnivået innenfor et gitt domene i ICF. Helsedomener angir
livsområder som fortolkes som innenfor begrepsområdet ”helse”,
således slike som i forhold til helsetjenesten kan oppfattes som dens
primære ansvarsområde. ICF fastsetter ikke noen fast grense
mellom helsedomener og helserelaterte domener. Det kan finnes en
gråsone avhengig av ulike begrepsdannelser i forhold til
helsedomener og helserelaterte elementer som etter hvordan de
forstås kan tilordnes ICFs domener.
Helserelaterte forhold og helsedomener: Med helserelaterte
forhold forstås de funksjonsområder som har en sterk tilknytning til
en helsetilstand, men som likevel ikke behøver å bli oppfattet som å
tilhøre helsetjenestens primære ansvarsområde. De kan tilhøre
andre samfunnssystemer som bidrar til menneskers allmenne
velvære. I ICF er det bare domener for velvære som har tilknytning
til helse som er dekket.
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Helsetilstand er en paraplyterm for sykdom (akutt eller kronisk),
lidelse, eller skadetilstand. En helsetilstand kan også omfatte andre
omstendigheter som graviditet, aldring, stress, medfødt misdannelse
eller arvelig sykdomsanlegg. Helsetilstander kodes ved hjelp av
ICD-10.
Funksjon er en paraplyterm for kroppsfunksjoner, kropsstrukturer,
aktiviteter og deltagelse. Termen angir de positive aspekter av
vekselvirkningen mellom en person (med en helsetilstand) og
personens kontekstuelle faktorer (miljøfaktorer og personlige
faktorer).
Funksjonshemming er en paraplyterm for funksjons- og
strukturavvik, aktivitesbegrensninger og
deltagelsesinnskrenkninger. Termen angir de negative aspektene av
vekselvirkningen mellom en person (med en helsetilstand) og
personens kontekstuelle faktorer (miljøfaktorer og personlige
faktorer).
Kroppsfunksjoner er organsystemenes fysiologiske funksjoner,
inklusive mentale funksjoner. ”Kroppen” som term gjelder hele
menneskeorganismen samlet, og inkluderer således hjernen. Derfor
er mentale (eller psykiske) funksjoner underforstått som tilhørende
kroppsfunksjonene. Det som er standarden for disse funksjonene
betraktes som statistiske normer for mennesker.
Kroppsstukturer er kroppens strukturelle eller anatomiske deler,
som organer, lemmer og deres bestanddeler, inndelt i henhold til
organsystemer. Det som er standarden for disse strukturene
betraktes som statistiske normer for mennesker.
Avvik er tap eller unormale forhold vedrørende kroppsstrukturer
eller kroppsfunksjoner (inklusive mentale funksjoner). Unormale
forhold brukes her strengt forstått som signifikant forskjell fra
etablerte statistiske normer (det vil si avvik fra et
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befolkningsgjennomsnitt innenfor målte standarder), og bør bare
anvendes i denne betydning.
Aktiviteter er en persons utførelse av oppgaver eller handlinger, og
representerer individperspektivet på funksjon.
Aktivitetsbegrensninger23 er vanskeligheter en person kan ha i å
utøve aktiviteter. En aktivitetsbegrensning kan variere fra et lett til
et alvorlig avvik hva angår på hvilken måte og i hvilken grad
personen kan utøve aktiviteten sammenlignet med personer uten
tilsvarende helsetilstand.
Deltagelse er en persons engasjement i en livssituasjon. Termen
representerer det samfunnsmessige perspektiv på funksjon.
Deltagelsesinnskrenkninger24 er vanskeligheter en person kan
oppleve i å engasjere seg i livssituasjoner. At en
deltagelsesinnskrenkning foreligger avgjøres ved å sammenligne
personens deltagelse med det som forventes av en person uten
funksjonshemming i den kultur eller det samfunn det gjelder.
Kontekstuelle faktorer er de fakturer som til sammen utgjør hele
personens livssammenheng, i særdeleshet den bakgrunn som
helseforhold klassifiseres mot i ICF. Det finnes to emneområder
innenfor kontekstuelle faktorer: Miljøfaktorer og personlige
faktorer.
Miljøfaktorer utgjør et emneområde innenfor ICF, og gjelder alle
sider av en ytre virklelighet som utgjør et menneskes
livssammenheng, og som derigjennom har virkning på

23

”Akivitetsbegrensning” erstatter termen ”uførhet” som ble brukt i 1980-versjonen av
ICIDH.

24

”Deltagelsesinnskrenkning” erstatter termen ”handicap” som ble brukt i 1980-versjonen
av ICIDH.
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vedkommendes funksjon. Miljøfaktorer omfatter naturen og dens
særtrekk, den menneskeskapte virkelighet, andre mennesker i
forskjellige forhold og roller, holdninger og verdier i samfunnet,
sosiale systemer og tjenester, og samfunnsmessige strategier, regler
og lover.
Personlige faktorer er kontekstuelle faktorer som gjelder personen
selv, som alder, kjønn, sosial status, livserfaringer, og så videre,
som for nåværende ikke klassifiseres etter ICF, men som brukere
kan bygge inn i sine anvendelser av klassifikasjonen.
Fremmende faktorer er miljøfaktorer som ved tilstedeværelse eller
fravær kan bedre en persons funksjon, og redusere
funksjonshemming. De omfatter aspekter som et fysisk miljø med
tilgjengelighet, forekomsten av relevante tekniske hjelpemidler og
positive holdninger i samfunnet når det gjelder funksjonshemming,
dessuten tjenester, systemer og samfunnsmessige strategier som tar
sikte på å øke funksjonshemmede menneskers mulighet til full
deltagelse i alle livsområder. Fravær av et forhold kan også være en
fremmende faktor, for eksempel fravær av stigmatisering eller
fordomsfulle holdninger. Fremmende faktorer kan hindre at en
aktivitetsbegrensning fører til deltagelsesinnskrenkning, siden
personens virkelige utførelse av en aktivitet forbedres til tross for at
personen har begrenset kapasitet.
Hindere er miljøfaktorer som ved tilstedeværelse eller fravær kan
begrense en persons funksjon, og føre til funksjonshemming.
Hindere omfatter slike aspekter som et utilgjengelig fysisk miljø,
mangel på relevante tekniske hjelpemidler, og det samme når det
gjelder tjenester, systemer og samfunnsmessige strategier som
enten mangler eller er til hinder for at funksjonshemmede
mennesker kan engasjere seg i alle livsområder.
Kapasitet er en begrepskonstruksjon som anvendt som modifikator
viser det høyeste sannsynlige funksjonsnivå en person kan oppnå
innenfor et av domenene under aktiviteter og deltagelse til et gitt
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tidspunkt. Kapastet måles på en ensartet måte i et standardisert
miljø, og gjenspeiler den miljøjusterte ferdighet personen har.
Særtrekkene ved det standardiserte miljøet kan beskrives ved hjelp
av delklassifikasjonen miljøfaktorer.
Utførelse er en begrepskonstruksjon som anvendt som modifikator
beskriver hva en person gjør i sitt aktuelle miljø, og bringer således
også inn aspektet personlig engasjement i livssituasjoner. Det
aktuelle miljøet kan også beskrives ved hjelp av delklassifikasjonen
miljøfaktorer.
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2. ICF som begrepsapparat og klassifikasjon
For å forstå ICF som klassifikasjon er det viktig å forstå det
underliggende begrepsapparat med tilhørende definisjoner, og
hvordan det er representert i kodeverket. Det begrepsmessige
grunnlag for kodeverket er illustrert i Fig. 2.
Klassifikasjon er topptermen i systemet, og representerer hele ICFs
virkelighet.
Klassifikasjonens hovedområder er det første underordnede nivå i
ICFs begrepshierarki, men er ikke i representert i kodeverkets
struktur.
•

Hovedområde 1 dekker funksjon og funksjonshemming

•

Hovedområde 2 dekker kontekstuelle faktorer

Emneområdene i begrepsapparatet er det neste nivået under
hovedområdene i begrepshierarkiet.
Emneområdene under hovedområde 1 er:
•

Kroppsfunksjoner og –strukturer

•

Aktiviteter og deltagelse

Emneområdene under hovedområde 2 er:
•

Miljøfaktorer

•

Personlige faktorer

I kodeverkets struktur er de tre førstnevnte emneområdene
representert som de fire delklassifikasjonene kroppsfunksjoner,
kroppsstrukturer, aktiviteter og deltagelse, og miljøfaktorer.
Personlige faktorer, derimot kan ikke klassifiseres i ICF.
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Begrepskonstruksjonene i ICF fremkommer ved at kategorikodene
tillegges modifikatorkoder. Det er fire begrepskonstruksjoner for
hovedområde 1 og en for hovedområde 2.
For hovedområde 1 er begrepskonstruksjonene:
•

Avvik i kroppsfunksjon

•

Avvik i kroppsstruktur

•

Kapasitet

•

Utførelse

For hovedområde 2 er begrepskonstruksjonen:
•

Hindere og fremmende faktorer i miljøet

Domener er praktiske, meningsfylte sett av sammenhørende
fysiologiske funksjoner, anatomiske strukturer, handlinger,
oppgaver eller livsområder. Domenene utgjør de forskjellige
underliggende nivåer i begrepshierarkiet under hvert emneområde. I
kodeverkets struktur finnes for hvert emneområde kapitler, blokker,
og firetegnskategorier. Sistnevnte er i varierende grad videre
inndelt i femtegns- og sekstegnskategorier. Domenene representeres
i kodeverket ved at kategorikoder på enten firetegnsnivå etter
kortversjonen, eller på laveste nivå i den fulle versjonen, tillegges
modifikatorkoder.
Kategoriene er klasser i kodeverkets klassifikasjonsstruktur, og
utgjør dets enheter.
Nivåene er den hierarkiske orden i klassifikasjonen hva detaljering
av kategoriene angår. Første nivå omfatter alle enheter på andre
nivå, og så videre.
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Definisjoner for kategoriene i ICF

Definisjoner er utsagn som gjør rede for de vesentlige attributtene
(det vil si egenskaper og relasjoner) til begrepsinnholdet i en
kategori. Definisjonen gir uttrykk for hva slags fenomen eller ting
termen for kategorien betyr, operasjonalisert ved hvordan
kategorien skiller seg fra andre ting eller fenomener. Under
utviklingen av definisjoner for kategoriene i ICF, ble det tatt hensyn
til følgende ideelle særtrekk ved operasjonelle definisjoner,
herunder inklusjoner og eksklusjoner:
•

Definisjoner bør være meningsfylte og logisk
sammenhengende

•

De må gi en entydig identifikasjon av det begrep som
kategorien gjelder

•

De må beskrive de vesentlige egenskaper ved begrepet –
både hva angår intensjon (begrepets iboende betydning)
og ekstensjon (hvilke ting eller fenomener det avgrenses
fra)

•

De bør være nøyaktige, klare og dekke hele
meningsinnholdet til termen

•

De bør uttrykkes operasjonelt, for eksempel hva angår
alvorlighetsgrad, varighet, relativ betydning og mulig
tilknytning til andre begreper

•

De får ikke være sirkeldefinisjoner. Det vil si at termen
selv eller synonymer for den ikke får forekomme i
definisjonen, og definisjonen får ikke inneholde noen
annen term som i sin tur er definert i forhold til termen

•

Når mulige årsaksforhold eller vekselvirkninger er
aktuelle, bør omtale av dem inngå i definisjonen
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•

De må stemme overens med den nærmeste overordnede
kategoris egenskaper. For eksempel skal en kategori på
femtegns nivå ha alle allmenne egenskaper til den
firetegnskategori den tilhører

•

De må være forenlig med egenskapene til underordnede
termer. Det vil si at egenskapene til en firetegnskategori
ikke kan være uforenlige med tilhørende
femtegnskategoriers egenskaper

•

De skal være operasjonelle, ikke billedlige eller
metaforiske

•

De bør utgjøre empiriske utsagn om fenomener eller ting
som kan iakttas, utprøves eller avledes ved logiske
slutninger

•

De bør så langt mulig uttrykkes nøytralt uten
unødvendig negative assosiasjoner

•

De bør være kortfattet og hvis mulig ikke inneholde
faguttrykk. For visse termer innenfor kroppsfunksjoner
og kroppsstrukturer, må det gjøres unntak fra denne
regelen.

•

Det bør legges til inklusjonsmerknader med synonymer
og eksempler som ivaretar hensynet til forskjeller
mellom ulike kulturer og ulike faser av livet

•

Det bør legges til eksklusjonsmerknader som varsler
brukerne om muligheten for forveksling med
nærliggende kategorier
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4. Ytterligere merknader om terminologi
Terminologien i enhver klassifikasjon bygger på et fundamentalt
skille mellom de fenomener som klassifiseres og klassifikasjonens
egen struktur. I alminnelighet er det viktig å skille mellom
virkeligheten og de ord vi bruker for å beskrive den. For eksempel
ville det være mulig å gi en presis definisjon på dimensjon og
domene i forhold til virkelighetens verden, og definere emneområde
og kategori med henvisning til klassifikasjonen alene.
Samtidig er det en sammenheng (det vil si en samhørende funksjon)
mellom disse termene, og det er mulig at et stort antall brukere vil
være tilbøyelige til å bruke disse termene om hverandre. For mer
høyspesialiserte behov, for eksempel å bygge opp en database eller
for vitenskapelig modellering, er det av vesentlig betydning for
brukerne å skille elementene av en begrepsmodell og
klassifikasjonens struktur fra hverandre med entydig og klart adskilt
terminologi. Likevel har oppfatningen vært at presisjonen og
renheten i en slik tilnærming ikke er verd den pris man må betale
for et abstraksjonsnivå som kunne undergrave ICFs nytteverdi, eller
enda verre, begrense klassifikasjonens mulige utvalg av brukere.
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Vedlegg 2

Retningslinjer for ICF-koding
ICF er tiltenkt koding av ulike helseforhold og helserelaterte
forhold.25 Det anbefales varmt at brukerne leser gjennom
innledningskapittelet til ICF først, og deretter studerer reglene og
retningslinjene for koding. Videre er det sterkt å anbefale at brukere
søker opplæring i bruken av klassifikasjonen hos WHO og dens
nettverk av samarbeidende kodeverkssentre.
Følgende særtrekk ved klassifikasjonen har betdydning for bruken
av den:

1. Begrepsapparat og struktur
Hovedområder
ICFs begrepsapparat har to hovedområder.
Hovedområde 1 består av følgende emneområder:
•

Kroppsfunksjoner og kroppsstrukturer
(de to første delklassifikasjonene i ICF)

•

Aktiviteter og deltagelse (tredje delklassifikasjon i ICF)

25

Helsetilstander som sådan skal ikke kodes. Det kan man gjøre med Den internasjonale
statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, tiende revisjon
(ICD-10), som er en klassifikasjon utarbeidet for å tillate systematisk registrering, analyse,
fortolkning og sammenligning av mortalitets- og morbiditetsdata vedrørende diagnoser for
sykdommer og andre helseproblemer. Brukere av ICF anbefales å bruke denne
klassifikasjonen parallelt med ICD-10 (se side 3 i innledningen vedrørende overlapping
mellom de to klassifikasjonene).
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Hovedområde 2 består av følgende emneområder:
•

Miljøfaktorer (fjerde delklassifikasjon i ICF)

•

Personlige faktorer (klassifiseres hittil ikke i ICF)

Emneområdene angis ved et bokstavprefiks i hver kode.
•

b for kroppsfunksjoner

•

s for kroppsstrukturer

•

d for aktiviteter og deltagelse

•

e for miljøfaktorer

Bokstaven d angir altså domenene under emneområdet aktiviteter
og deltagelse. Brukeren kan velge å erstatte d med a for å angi at
koden gjelder aktiviteter og p for deltagelse. Bokstavene b, s, d og e
følges av en tallkode som begynner med kapittelnummeret (ett
siffer), deretter to sifre for andre nivå under kapittelnivået (to sifre)
og inntil to ytterligere sifre for tredje og fjerde nivå.26 Mellom
kapittelnivået og andre nivå kommer blokknivået, som ikke er
representert i kodestrukturen. Det angis bare ved første og siste
kode i kodesekvensen. For eksempel finnes disse kategoriene i
kroppsfunksjoner:

26

Bare emneområdene kroppsfunksjoner og kroppsstrukturer har koder på fjerde nivå.

202

ICF

Retningslinjer for ICF-koding

b2

Sansefunksjoner og smerte

(totegnskode)

(b210-b229)

Syn og tilhørende
funksjoner

(ingen kode)

b210

Synsfunksjoner

(firetegnskode)

b2102

Synskvalitet

(femtegnskode)

b21022

Visuell kontrastfølsomhet

(sekstegnskode)

Avhengig av brukerens behov, kan et hvilket som helst antall koder
brukes på ethvert nivå. Mer enn én kode på samme nivå kan være
nødvendig for å beskrive en persons situasjon. De kan være
uavhengige av hverandre, eller beslektet.
Etter ICF kan en persons helseforhold tildeles et utvalg av koder fra
domenene i klassifikasjonens emneområder. Det maksimale antall
koder tilgjengelig for hver registrering er 34 på kapittelnivå (8 for
kroppsfunksjoner, 8 for kroppsstrukturer, 9 for utførelse og 9 for
kapasitet). På firetegnsnivå (kortversjonen) blir antallet 362 og på
det mest detaljerte nivå, som utgjør den fulle versjonen, er opp til
1424 koder tilgjengelige. I det virkelige liv, kan et sett på fra 3 til
18 koder være tilstrekkelig til å beskrive et tilfelle etter
kortversjonen. Den fulle versjonen er i alminnelighet tiltenkt
spesialistvirksomhet (som rehabilitering, geriatri), mens
kortversjonen kan brukes til befolkningsundersøkelser og enklere
resultatbedømmelser.
Domenene bør kodes som anvendt på et gitt tidspunkt (altså som et
øyeblikksbilde av et kontakttilfelle), som den normale situasjonen.
Men brukt over tid, kan flere registreringer gi mulighet for å
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beskrive et forløp. Brukere må da velge fremgangsmåte og beskrive
tidsperspektivet for registreringene.
Kapitler
Hver delklassifikasjon er inndelt i kapitler og kategorioverskrifter,
etterfulgt av kategoriene for enkeltemner. For eksempel tar kapittel
1 i kroppsfunksjoner for seg alle mentale funksjoner.
Blokker
De fleste kapitlene er underinndelt i kategoriblokker. For eksempel
er det i kapittel 3 av aktiviteter og deltagelse tre blokker:
Kommunikasjon – forstå (d310-d329), Kommunikasjon – ytre seg
(d330-d349) og Samtale og bruk av kommunikasjonsteknikk (d350d369). Blokkene skal gjøre det lettere for brukeren å finne frem i
klassifikasjonen, men er ikke tenkt som et hierarkisk nivå for
registrering av koder.
Kategorier
Innenfor hvert kapittel finnes det kategorier på tre- til sekstegns
nivå. Hver kategori har en definerende beskrivelse og inklusjonsog eksklusjonsmerknader for å hjelpe til i valget av riktig kode.
Definisjoner
ICF gir operasjonelle definerende beskrivelser av helsedomenenes
og de helserelaterte domeners kategorier, til forskjell fra
sjargongmessige eller legmannsbeskrivelser. Definisjonene
beskriver de vesentlige egenskaper ved kategoriene og deres
relasjon til andre kategorier. De inneholder informasjon om hva
som hører med og hva som ikke hører med i kategorien.
Definisjonene inneholder også vanlig brukte holdepunkter for
bedømmelse, til bruk i spørreundersøkelser og
registreringsskjemaer, eller alternatvt for resultater av
bedømmelsesinstrumenter kodet etter ICF. For eksempel er
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synsstyrkefunksjoner inndelt i synsstyrke med ett eller begge øyne,
og på nært og fjernt hold, og graden av avvik i synsstyrke kan
kodes som intet, lett, middels, alvorlig eller totalt.
Inklusjonsmerknader
Inklusjonsmerknader er oppført etter den definerende beskrivelsen
for mange kategoriers vedkommende. De er ment som eksempler
på det som kategorien inneholder, men ikke som uttømmende lister.
For firetegnskategorienes vedkommende, vil inklusjonsmerknadene
gjelde for alle underliggende kategorier.
Eksklusjonsmerknader
Eksklusjonsmerknader er tilføyet for kategorier som kan forveksles
med andre. For eksempel kunne man tenke seg at kategorien Stelle
sine kroppsdeler også ville omfatte å gå på toalettet. For å unngå
slik misforståelse, er det til kategorien d520 en eksklusjonsmerknad
med krysshenvisning til d530 Gå på toalettet.
Andre-kategorier
Som det nest siste i hvert sett av kategorier på samme nivå, og på
slutten av hvert kapittel er det lagt til en kategori Andre…, som
tillater koding av tilhørende begreper som ikke er spesifisert i noen
av de øvrige kategoriene. Disse kodene har siste siffer 8. Når slike
koder anvendes, bør brukeren registrere hva de gjelder i en
tilleggsliste.
Uspesifisert-kategorier
Den siste kategorien i hvert sett av kategorier på samme nivå, og på
slutten av hvert kapittel, er en kategori Uspesifisert…, som tillater
koding når det mangler informasjon som tillater valg av en av de
spesifiserte kategoriene. Disse kodene har samme meningsinnhold
som den nærmeste overliggende kategori, uten spesifiserende
detaljer. For blokkenes vedkommende, er andre og uspesifiserte
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slått sammen til én enkelt kategori, men alltid identifisert med siste
siffer 9 i koden.
Modifikatorer
Koding etter ICF krever at det til kategorikoden legges en eller flere
modifikatorkoder, som angir for eksempel graden av avvik for det
kategorien gjelder. Modifikatorkodene tilføyes med et siffer for
hver modifikator etter kategorikoden, med et punktum som
skilletegn mot kategorikoden. Ingen kode bør brukes uten minst én
modifikator. Uten modifikatorer er informasjonsinnholdet i kodene
mangelfullt. Som utgangspunkt vil WHO fortolke kategorikoder
uten modifikatorer som at det ikke er registrert noe problem
vedrørende kategorien, altså svarende til modifikatorkoder som for
eksempel .00.
Første modifikator for kroppsfunksjoner og kroppsstrukturer, og
modifikatorene utførelse og kapasitet for aktiviteter og deltagelse,
beskriver alle graden av problem innenfor angjeldende kategori.
Alle emneområdene bruker gradering etter samme generiske skala.
Å ha et problem kan bety et avvik i funksjon eller struktur, en
aktivitetsbegrensning eller deltagelsesinnskrenkning, eller et hinder,
avhengig av emneområdet. I listen over modifikatorer foran hver av
de fire delklassifikasjonen er ordet ”problem ” erstattet med termer
som passer til emneområdet.
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.0

INTET problem

(intet, fraværende,
ubetydelig...)

0-4%

.1

LITE problem

(lett, lavgradig...)

5-24%

.2

MIDDELS
problem

(middels uttalt ...)

25-49%

.3

STORT problem

(omfattende, ekstremt,
subtotalt ...)

50-95%

.4

TOTALT problem

(fullstendig ...)

96-100%

.8

Uspesifisert

.9

Ikke anvendbar

Til bruk i de tilfelle hvor kalibrerte bedømmelsesinstrumenter eller
andre standarder er tilgjengelige for å måle et avvik, en
kapasitetsbegrensning, et utførelsesproblem eller et hinder, dekker
modifikatorkodene vide persentiler av målte resultater. For
eksempel dekker skalaen en feilmargin på 5% ved intet problem (04%) eller totalt problem (96-100%). Middels problem går opp til
halve skalaen for totalt problem. I den grad det er mulig, må
persentilene for de enkelte domener kalibreres mot relevante
populasjonsstandarder. For at denne graderingen skal kunne brukes
ensartet, må bedømmelsesprosedyrer utvikles ved forskning.
For miljøfaktorer kan den første modifikatoren brukes til å angi
ikke bare negative faktorer, hindere, men også positive faktorer –
fremmende faktorer. I begge tilfelle brukes samme numeriske skala
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0-4, men for å angi fremmende faktorer erstattes skillepunktum
med skilletegnet pluss, for eksempel e110+2. Miljøfaktorer kan
kodes (a) i forhold til én enkelt kode fra de tre første
delklassifikasjonene, eller (b) uten henvisning til noen bestemt
registrert kode (se avsnitt 3 nedenfor). Førstnevnte valgmulighet er
å foretrekke, siden den identifiserer virkningen av den aktuelle
miljøfaktor klarere.
Tilleggsmodifikatorer
For ulike brukere kan det være nyttig og på sin plass å legge til
ytterligere informasjon ved koding av et tilfelle. Det finnes en rekke
tilleggsmodifikatorer som kan være til nytte, som vil bli omtalt
senere.
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Koding av positive aspekter
Etter ønske kan brukerne også utvikle kodeskalaer som tillater
registrering av positive aspekter ved funksjon

Positivt

N egativt

Kroppsfunksjoner

Funksjonsavvik

N egativt

Positivt

Aktivitet

Aktivitetsbegrensning

N egativt

Positivt

D eltagelse

D eltagelsesinnskrenkning
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2. Allmenne koderegler
Følgende regler er vesentlige for gjenvinning av informasjon
registrert ved forskjellige anvendelser av klassifikasjonen.
Finn et utvalg av koder for å skape en personlig profil
ICF klassifiserer helseforhold og helserelaterte forhold og krever
derfor at det tildeles en serie koder som best beskriver personens
funksjonsprofil. ICF er ikke en ”begivenhetsklassifikasjon” som
ICD-10, hvor en bestemt helsetilstand lar seg klassifisere med en
enkelt kode. Fordi en persons funksjon kan påvirkes på det
kroppslige, individuelle og samfunnsmessige plan, bør en bruker
alltid ta i betraktning alle emneområdene i klassifikasjonen:
Kroppsfunksjoner, kroppsstrukturer, aktiviteter og deltagelse og
miljøfaktorer. Selv om det ikke er praktisk tenkbart at alle
kategorier skal brukes for ethvert kontakttilfelle, vil brukerne
avhengig av tilfellets art velge ut de mest fremtredende kodene til å
beskrive en gitt helsesituasjon.
Bruk koder for relevant informasjon
Kodet informasjon eksisterer alltid i sammenheng med en
helsetilstand. Selv om det ikke er nødvendig å spore
sammenhengene mellom helsetilstanden og de aspekter av funksjon
og funksjonshemming som kodes, er ICF en helseklassifikasjon, og
forutsetter således tilstedeværelsen av en eller annen slags
helsetilstand. Derfor er informasjon om hva en person velger eller
ikke velger å gjøre ikke et spørsmål tilknyttet et funksjonsproblem
på bakgrunn av en helsetilstand, og skal ikke kodes. For eksempel,
hvis personen velger å ikke utvikle nye relasjoner til sine naboer av
grunner som ikke har med helsen å gjøre, er det ikke på sin plass å
bruke kategorien d7200, som omfatter handlinger for å danne
relasjoner. Omvendt, hvis beslutningen har sammenheng med en
helsetilstand (for eksempel en depresjon), bør koden brukes.
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Informasjon som gjenspeiler en persons subjektive opplevelse av
engasjement eller tilfredshet med sitt funksjonsnivå, kodes for tiden
ikke etter ICF. Videre forskning kan komme til å fremskaffe nye
modifikatorer som tillater koding av denne typen informasjon. Bare
de aspekter av en persons funksjon som gjelder en forhåndsdefinert
tidsramme bør kodes. Funksjonskoder som gjelder et tidligere
kontakttilfelle og ikke har med det nåværende å gjøre, bør ikke
registreres.
Bruk koder for eksplisitt informasjon
Når koder velges, bør brukeren ikke trekke slutninger om
sammenhenger mellom et avvik i kroppsfunksjon eller –struktur og
en aktivitetsbegrensning eller deltagelsesinnskrenkning. Hvis en
person har en aktivitetsbegrensning i forhold til å bevege seg
omkring, er det ikke berettiget å gå ut fra at vedkommende også har
et avvik i bevegelsesfunksjoner. På lignende måte er det faktum at
en person har begrenset kapasitet til å bevege seg omkring ikke
grunnlag for å anta at vedkommende også har redusert utførelse av
det å bevege seg omkring. Brukeren må holde seg til den eksplisitte
informasjon som finnes om kroppsfunksjoner og kroppsstrukturer,
og om kapasitet og utførelse hver for seg. (Men i noen tilfelle, når
det gjelder funksjoner som ikke kan observeres direkte, for
eksempel mentale funksjoner, kan det være nødvendig å trekke
slutninger fra andre observasjoner.)
Bruk koder for spesifikk informasjon
Helseforhold og helserelaterte forhold bør registreres så spesifikt
som mulig, ved å velge den mest passende ICF-kategorien. For
eksempel er den mest spesifikke koden for en person med
nattblindhet b21020 Lysfølsomhet. Men hvis dette detaljeringsnivå
av en eller annen grunn ikke kan anvendes, kan den angjeldende
overordnede koden i hierarkiet brukes istedenfor (i dette tilfelle
b2102 Synskvalitet, eller b210 Synsfunksjoner eller b2
Sansefunksjoner og smerte.
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For å identifisere den korrekte kode raskt og lett, anbefales det
sterkt å bruke ICF-søkeverktøyet, 27 som har en søkemotor med
elektronisk indeks for den fulle versjonen av klassifikasjonen.
Alternativt, kan den alfabetiske indeksen brukes.28

3. Kodekonvensjoner for emneområdet
miljøfaktorer
For å kode miljøfaktorer finnes det tre kodekonvensjoner å velge
mellom.
Konvensjon 1
Miljøfaktorer kodes for seg, uten noen tilknytning til
kroppsfunksjoner, kroppsstrukturer eller aktiviteter og deltagelse.
Kroppsfunksjoner
Kroppsstrukturer
Aktiviteter og deltagelse
Miljø
Konvensjon 2
Miljøfaktorer kodes med tilknytning til hvert av de øvrige
emneområdene.

27
Søkeverktøyet på forskjellige språk kan lastes ned fra ICF’s Internettadresse
http://www.who.int/classification/icf
28

Ikke utviklet for første utgave i Norge, men et søkeverktøy vil bli levert.
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Kroppsfunksjoner

E-kode

Kroppsstrukturer

E-kode

Aktiviteter og deltagelse

E-kode

Miljø

E-kode

Konvensjon 3
Miljøfaktorer knyttes til modifikatorene kapasitet og utførelse for
hver kategori i aktiviteter og deltagelse.
Utførelsesmodifikator

E-kode

Kapasitetsmodifikator

E-kode

4. Spesifikke koderegler for de enkelte
emneområder
4.1

Koding av kroppsfunksjoner

Definisjoner
Kroppsfunksjoner er organsystemenes fysiologiske funksjoner
(inklusive mentale funksjoner). Avvik er problemer ved
kroppsfunksjoner og -strukturer, som ved feil eller tap av
betydning.
Bruk av modifikator for kroppsfunksjoner
Kroppsfunksjoner kodes med én modifikator som graderer omfang
eller størrelsesorden av avviket. Tilstedeværelsen av et
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funksjonsavvik kan bestemmes som tap eller mangel, nedsettelse,
økning eller forhøyelse, eller feil.
Funksjonsavviket hos en person med halvsidig lammelse kan
beskrives med koden b7302 Muskelstyrke i én side av kroppen:
Graden av funksjonsavvik
b7302. ___

Når et funksjonsavvik finnes, kan det graderes etter alvorlighet med
bruk av denne generiske modifikatoren.
For eksempel:
b7302.1

LITE avvik i muskelkraft i én side av
kroppen

5-24%

b7302.2

MIDDELS avvik i muskelkraft i én side av
kroppen

25-49%

b7302.3

STORT avvik i muskelkraft i én side av
kroppen

50-95%

b7302.4

TOTALT avvik i muskelkraft i én side av
kroppen

96-100%

Fravær av funksjonsavvik (i henhold til et forhåndsdefinert
terskelnivå) vises med sifferet 0 som generisk modifikator. For
eksempel:
b7302.0

INTET avvik i muskelkraft i én side av kroppen

Hvis det ikke er tilstrekkelig informasjon til å gradere
funksjonsavviket, brukes sifferet 8. Hvis det for eksempel kodes på
grunnlag av en pasientjournal hvor det opplyses at pasienten har en
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ensidig kraftnedsettelse uten mer detaljert informasjon, kan
følgende kode brukes:
b7302.8

Uspesifisert avvik i muskelkraft i én side av
kroppen

Det kan forekomme situasjoner hvor man anvender et sett av koder,
men hvor en kode ikke er anvendbar for alle som bedømmes. For
eksempel er kategorien b650 Menstruasjonsfunksjoner ikke
anvendbar hos barn og eldre kvinner som ennå ikke har fått
menstruasjon, eller ikke lengre har den. Slike tilfelle kan markeres
ved at sifferet 9 brukes som modifikatorkode:
b650.9 Menstruasjonsfunksjoner, uaktuelt
Kroppsfunksjonenes samhørighet med kroppsstrukturer
Delklassifikasjonene kroppsfunksjoner og kroppsstrukturer er
utformet for å brukes parallelt. Når en kode for kroppsfunksjon
anvendes, bør brukeren undersøke om en tilsvarende kode for
kroppsstruktur er anvendbar. For eksempel omfatter
kroppsfunksjoner grunnleggende sansefunksjoner, som i blokken
b210-b229 Syn og tilhørende funksjoner. De samsvarende kodene
for kroppstruktur finnes mellom s210 og s230, og utgjør øyet og
tilhørende strukturer, men blokk-overskrifter er ikke i bruk i denne
delklassifikasjonen.
Sammenhenger mellom avvik
Et avvik kan føre til at et annet oppstår. For eksempel kan avvik i
muskelstyrke føre til avvik i bevegelsesfunksjoner, hjertefunksjoner
kan påvirke eller påvirkes av respirasjonsfunksjoner, og det kan
være sammenheng mellom persepsjon og tenkefunksjoner.
Påvisning av avvik i kroppsfunksjoner
For slike avvik som ikke alltid kan observeres direkte (for eksempel
mentale funksjoner) kan brukeren trekke slutninger om avviket på
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grunnlag av observert adferd. For eksempel kan
hukommelsesfunksjoner i en klinisk situasjon bedømmes ved
standardiserte tester. Selv om man ikke direkte kan observere
hjernefunksjonen, kan man avhengig av testresultatene ha et godt
grunnlag for indirekte bedømmelse av hukommelsesfunksjonene.
4.2

Koding av kroppsstrukturer

Definisjoner
Kroppsstrukturer er anatomiske deler av kroppen, som organer,
lemmer og deres bestanddeler. Avvik er problemer ved
kroppsfunksjoner eller kroppsstrukturer, som ved signifikante feil
eller tap.
Bruk av modifikatorer for kroppsstrukturer
Kropsstrukturer kodes med tre modifikatorer. Den første
modifikatoren graderer omfang eller størrelsesorden av avviket, den
andre brukes for å angi avvikets art, og den tredje avvikets
lokalisasjon.

Grad av strukturavvik
Art av strukturavvik
Lokalisasjon av strukturavvik
S7300. ___ ___ ___

Dette beskrivelsessystemet for kroppsstrukturer er vist i Tabell 1.
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Tabell 1. Modifikatorskalaer for kroppsstrukturer
Første modifikator
Graden av avvik

Andre modifikator
Avvikets art

Tredje modifikator
Avvikets
lokalisasjon

0 INTET
strukturavvik

0 Ingen forandring av
struktur

0 Mer enn en
region

1 LITE
strukturavvik

1 Fullstendig mangel

1 Høyre

2 Delvis mangel

2 Venstre

3 Overtallig del

3 Dobbeltsidig

2 MIDDELS
strukturavvik
3 OMFATTENDE
strukturavvik

4 Avvikende størrelse 4 Foran
5 Kontinuitetsbrudd

5 Bak

4 TOTALT
strukturavvik

6 Avvikende stilling

6 Proksimal

7 Kvalitativ endring
av struktur,
inklusive
væskeansamling

7 Distal

8 Uspesifisert
9 Ikke anvendbar

8 Uspesifisert
9 Ikke anvendbar

8 Uspesifisert
9 Ikke anvendbar

4.3

Koding av emneområdet Aktiviteter og deltagelse

Definisjoner
Aktiviteter er en persons utførelse av oppgaver og handlinger.
Deltagelse er å engasjere seg i en livssituasjon.
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Aktivitetsbegrensninger er vanskeligheter en person kan ha ved å
utføre aktiviteter. Deltagelsesinnskrenkninger er problemer en
person kan oppleve ved deltagelse.
Aktiviteter og deltagelse er et emneområde med ett felles sett av
domener.
Bruk av modifikatorene kapasitet og utførelse
Aktiviteter og deltagelse kodes med to modifikatorer, hvorav
modifikatoren utførelse inntar første posisjon etter skillepunktum
og kapasitet andre posisjon etter punktum. Kategorikoden fra
delklassifikasjonen aktiviteter og deltagelse utgjør sammen med de
to modifikatorkodene en standard informasjonsmatrise for
emneområdet.
Utførelse (første modifikator)
Kapasitet (andre modifikator)
d450. ___ ___
Informasjonsmatrise
(standard)

Utførelses-modifikatoren beskriver hva en person gjør i sitt
nåværende miljø. Fordi det nåværende miljøet omfatter en sosial
sammenheng, kan utførelse også forstås som engasjement i en
livssituasjon, eller menneskers opplevde erfaring i deres virkelige
livssammenheng. Denne sammenhengen inkluderer miljøfaktorer,
det vil si alle sider av den fysiske, sosiale og holdningsmessige
virkelighet. Disse særtrekkene ved det aktuelle miljø kan kodes
med delklassifikasjonen miljøfaktorer.
Kapasitets-modifikatoren beskriver en persons evne til å utføre en
oppgave eller en handling. Denne begrepskonstruksjonen tar sikte
på å vise det høyeste sannsynlige funksjonsnivå en person kan
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oppnå innenfor et bestemt domene til et gitt tidspunkt. For å
bedømme personens fulle ferdighet, ville man trenge
”standardisert” miljø av utførelsesbetingelser for å utligne de
varierende virkninger av forskjellige miljøer på personens
ferdighet. Et slikt standardisert miljø kan være: (a) et eksisterende
miljø som er i allmenn bruk til kapasitetsbedømmelse under
forsøksbetingelser, eller (b) når dette ikke er mulig, et miljø man
kan forestille seg, som kunne tenkes å virke som
standardbetingelser for utførelsen. Sammenfatningsvis vil kapasitet
gjenspeile personens ferdighet justert for miljøbetingelsene.
Justeringen må være den samme for alle personer i alle land hvis
data fra bedømmelsen skal brukes til internasjonale
sammenligninger. Særtrekkene ved standardbetingelsene kan kodes
ved å bruke delklassifikasjonen miljøfaktorer. Spranget mellom
kapasitet og utførelse gjenspeiler forskjellen mellom virkningen av
personens aktuelle miljø og standardbetingelsene, og gir derfor en
nyttig veiledning om hva som kan gjøres med personens miljø for å
bedre utførelsen.
Det typiske er at modifikatoren kapasitet (uten assistanse) brukes
for å beskrive personens sanne ferdighet, uten forbedring ved
tekniske hjelpemidler eller personlig assistanse. Siden
modifikatoren utførelse retter seg mot personens aktuelle miljø, kan
tilstedeværelsen av tekniske hjelpemidler, personlig assistanse eller
hindere observeres direkte. Hva slags fremmende faktorer eller
hindere som finnes kan beskrives med delklassifikasjonen
miljøfaktorer.
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Valgfrie modifikatorer
Tredje og fjerde modifikator (valgfrie) gir brukerne muligheten til å
kode kapasitet med assistanse og utførelse uten assistanse.
Utførelse (første modifikator)
Kapasitet (andre modifikator)
Kapasitet uten assistanse (tredje modifikator)
Utførelse uten asistanse (fjerde modifikator)
d450.___ ___ ___ ___
Informasjonsmatrise
(standard)

Frivillig
tillegg
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Ytterligere modifikatorer
En femte sifferposisjon etter skillepunktum er reservert for
fremtidig utvikling, for eksempel av en tilleggsmodifikator for
engasjement eller subjektiv tilfredsstillelse.

Utførelse (første modifikator)
Kapasitet (andre modifikator)
Kapasitet uten assistanse (tredje modifikator)
Utførelse uten asistanse (fjerde modifikator)
T illeggsmodifikator (femte modifikator)
d450. ___ ___ ___ ___ ___
Informasjons- Frivillig M ulig
matrise
tillegg tillegg
(standard)
(ikke
utviklet)

Videre kan både kapasitets- og utførelsesmodifikatorene anvendes
med eller uten tekniske hjelpemidler eller personlig assistanse, etter
følgende skala:
0
1
2
3
4
8
9

INGEN vanskelighet
LITEN vanskelighet
MIDDELS vanskelighet
STOR vanskelighet
TOTAL vanskelighet
Uspesifisert
Ikke anvendbar
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Når brukes modifikatoren utførelse og når brukes kapasitet?
For hver oppført kategori kan den ene eller den andre av dem
brukes. Men den informasjon som registreres blir forskjellig
avhengig av hvilken modifikator som brukes. Når begge
modifikatorer brukes, er resultatet en samling av to
begrepskonstruksjoner, slik:
d4500.2_
d4500.21
d4500._1
Hvis bare en modifikator registreres, bør den ubrukte posisjonen
ikke fylles med .8 eller .9, bare bli stående tom, siden begge de to
nevnte sifrene er konkrete bedømmelseskoder, og ville angi at den
aktuelle modifikator er registrert.
Eksempler på anvendelse av de to modifikatorene
d4500 Gå korte avstander
Hva modifikatoren utførelse angår, gjelder denne kategorien å gå
omkring til fots i personens aktuelle miljø, som på ulike underlag
og under forskjellige betingelser, med eventuell bruk av
spaserstokk, rullator eller annet teknisk hjelpemiddel, i en avstand
av mindre enn én kilometer. For eksempel kan en person som har
mistet et bein i en arbeidsulykke og siden gått med krykke, men
møter moderate vanskeligheter når han er ute og går, fordi
fortauskantene i nabolaget er svært høye og glatte, kodes slik:
d4500.2_

Middels begrenset utførelse av gå korte
avstander

For modifikatoren kapasitet handler denne kategorien om
personens ferdighet til å gå omkring uten hjelpemidler. For å
utligne virkningen av forskjellige miljøer, må denne ferdigheten
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bedømmes i et ”standardisert” miljø. Et slikt standardisert miljø kan
være: (a) et eksisterende miljø som er i allmenn bruk til
kapasitetsbedømmelse under forsøksbetingelser, eller (b) når dette
ikke er mulig, et miljø man kan forestille seg, som kunne tenkes å
virke som standardbetingelser for utførelsen. For eksempel kunne
den virkelige ferdighet for ovennevnte person til å gå uten krykke i
et standardisert miljø (som med et flatt og ikke glatt underlag) være
sterkt begrenset. Personens kapasitet kunne derfor kodes slik:
d4500. _3

Alvorlig begrenset kapasitet til å gå korte
avstander

Brukere som ønsker å spesifisere det aktuelle eller standardiserte
miljøet ved bruk av modifkatorene utførelse og kapasitet bør bruke
delklassifikasjonen miljøfaktorer til dette (se kodekonvensjon 3 for
miljøfaktorer i avsnitt 3 ovenfor.
4.4

Koding av emneområdet miljøfaktorer

Definisjon:
Miljøfaktorer utgjør de fysiske, sosiale og holdningsmessige
omgivelser hvor en person eksisterer og utfolder sitt liv.
Bruk av miljøfaktorer
Miljøfaktorer er kontekstuelle faktorer som påvirker
funksjonsnivået sammen med de personlige faktorer som ikke kan
klassifiseres etter ICF. Miljøfaktorene må tas i betraktning for hvert
av de andre emneområder som gjelder funksjon, og kodes etter en
av de tre konvensjonene beskrevet i avsnitt 3 ovenfor.
Miljøfaktorer skal ikke kodes som absolutte faktorer, men i
perspektiv av den person som får sin funksjon beskrevet. For
eksempel kan glatt overflate på avskrådde fortauskanter ved
fotgjengerfelt kodes som en fremmende faktor for en
rullestolbruker, men et hinder for en blind person.
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Modifikatoren for Miljøfaktorer viser i hvilken grad en faktor
virker fremmende eller hindrende. Det finnes flere grunner til at en
miljøfaktor kan være fremmende eller hindrende og i hvilken grad.
For fremmende faktorer, må den som koder ha klart for seg slike
forhold som tilgjengeligheten av en ressurs, om tilgangen til den er
stabil eller variabel, om kvaliteten er god eller dårlig, og så videre.
Når det gjelder hindre, kan det være relevant hvor ofte en
miljøfaktor hindrer funksjonen, om hinderet er stort eller lite, og om
det kan unngås eller ikke. Man må også ha i minne at en miljøfaktor
kan være et hinder enten fordi det er til stede (for eksempel
negative holdninger overfor funksjonshemmede) eller fordi det ikke
er tilstede (for eksempel utilgjengelighet av en tjeneste som
behøves). Virkningene som miljøfaktorer har på
funksjonshemmedes liv er varierte og sammensatte. Det er å håpe at
fremtidig forskning vil føre til en bedre forståelse av disse
vekselvirkningene, og kanskje også gjøre det mulig å innføre en
andre modifikator for miljøfaktorer.
I noen tilfelle kan en variert samling miljøfaktorer være rubrisert
sammen under en samlebetegnelse, som fattigdom, utvikling,
bymessige eller landlige omgivelser, eller sosial kapital. Disse
samlebetegnelsene er ikke representert som sådanne i
klassifikasjonen. Istedenfor bør den som koder skille mellom
enkeltfaktorene i dem og kode deretter. Og igjen er det behov for
videre forskning for å avgjøre om det finnes klare og
sammenhengende sett av miljøfaktorer som utgjør disse
samlebetegnelsene.
Første modifikator
Nedenstående er den negative og positive skala for i hvilken grad
en miljøfaktor virker hindrende eller fremmende. Punktum som
skilletegn betyr et hinder og plusstegn som skilletegn betyr en
fremmende faktor, som vist nedenfor:
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.0

INTET hinder

+0

INGEN fremmende virkning

.1

LITE hinder

+1

LITEN fremmende virkning

.2

MIDDELS
hinder

+2

MIDDELS fremmende virkning

+3

STOR fremmende virkning

.3

STORT hinder

+4

TOTALT fremmende virkning

.4

TOTALT hinder
+8

.8

Uspesifisert
hinder

Uspesifisert fremmende
virkning

.9

Ikke anvendbar

.9

Ikke anvendbar
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Vedlegg 3

Anerkjennelse til deltagere i
utviklingsarbeidet
Utarbeidelsen av ICF ville ikke ha vært mulig uten den omfattende
støtten fra mange mennesker i forskjellige deler av verden som har
nedlagt en stor innsats i form av tid, energi og organiserte ressurser
i et internasjonalt nettverk. Selv om det ikke er mulig å gi
anerkjennelse til alle disse menneskene her, skal de ledende sentre,
organisasjoner og personer nevnes nedenfor.

WHOs samarbeidssentre for ICF
Australia

Australian Institute of Health and Welfare, GPO
Box 570, Canberra ACT 2601, Australia.
Kontaktperson: Ros Madden.

Canada

Canadian Institute for Health Information, 377
Dalhousie Street, Suite 200, Ottawa, Ontario
KIN9N8, Canada. Kontaktperson: Helen
Whittome.

Frankrike

Centre Technique National d`Etudes et de
Recherches sur les Handicaps et les Inadaptations
(CTNERHI), 236 bis, rue de Tolbiac, 75013 Paris,
Frankrike. Kontaktperson: Marc Maudinet.

Japan

Japan College of Social Work, 3-1-30 Takeoka,
Kiyose-city, Tokyo 204-8555, Japan.
Kontaktperson: Hisao Sato.
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National Institute of Public Health and the
Environment, Department of Public Health
Forecasting, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, P.O.
Box 1, 3720 BA Bilthoven, Nederland.
Kontaktpersoner: Willem M. Hirs,
Marijke W. de Kleijn-de Vrankrijker.

De nordiske land

Nordiskt center för klassifikationer i hälsooch sjukvården, Uppsala Science Park, SE
75185 Uppsala, Sverige. Kontaktperson:
Martti Virtanen.

Storbritannia

National Health System Information Authority,
Coding and Classification, Woodgate,
Loughborough, Leics LE112TG, England.
Kontaktpersoner: Ann Harding, Jane Millar.

USA

National Center for Health Statistics, Room 1100,
6525 Belcrest Road, Hyattsville MD 20782, USA.
Kontaktperson: Paul J. Placek.
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Spesialistgrupper (Task forces)
International Task Force on Mental Health and Addictive,
Behavioural, Cognitive, and Developmental Aspects of ICIDH.
Leder: Cille Kennedy, Office of Disability, Aging and Long-Term
Care Policy, Office of the Assistant Secretary for Planning and
Evaluation, Department of Health and Human Services, 200
Independence Avenue, SW, Room 424E, Washington, DC 20201,
USA. Varaleder: Karen Ritchie.
Children and Youth Task Force. Leder: Rune J. Simeonsson,
Professor of Education, Frank Porter Graham Child Development
Center, CB # 8185, University of North Carolina, Chapel Hill, NC
27599-8185, USA. Varaleder: Matilde Leonardi.
Environmental Factors Task Force, Leder: Rachel Hurst, 11
Belgrave Road, London SW1V 1RB, England. Varaleder: Janice
Miller.

Nettverk
La Red de Habla Hispana en Discapacidades (Det spanske
nettverket). Koordinator: José Luis Vázquez-Barquero, Unidad de
Investigacion en Psiquiatria Clinical y Social Hospital Universitario
“Marques de Valdecilla”, Avda. Valdecilla s/n, Santander 39008,
Spania.
Europarådets ekspertkomité for anvendelse av ICIDH, Conseil de
l’Europe, F-67075, Strasbourg, Frankrike. Kontaktperson: Lauri
Sivonen.
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Faglige og humanitære organisasjoner
American Psychological Association, 750 First Street, N.E.,
Washington, DC 20002-4242, USA. Kontaktpersoner: Geoffrey M.
Reed, Jayne B. Lux.
Disabled Peoples International, 11 Belgrave Road, London SW1V
1RB, England. Kontaktperson: Rachel Hurst.
European Disability Forum, Square Ambiorix, 32 Bte 2/A, B-1000,
Brussel, Belgia. Kontaktperson: Frank Mulcahy.
European Regional Council for the World Federation of Mental
Health (ERCWFM), Blvd Clovis N.7, 1000 Brussels, Belgia.
Kontaktperson: John Henderson.
Inclusion International, 13D Chemin de Levant, F-01210 FerneyVoltaire, Frankrike. Kontaktperson: Nancy Breitenbach
Rehabilitation International, 25 E. 21st Street, New York, NY 10010,
USA. Kontaktperson: Judith Hollenweger, Chairman, RI Education
Commission, Institute of Special Education, University of Zurich,
Hirschengraben 48, 8001 Zürich, Sveits.
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Konsulenter
Et antall WHO-konsulenter bidro med uvurderlig assistanse i
revisjonsprosessen. De er oppført nedenfor.
Elizabeth Badley
Jerome E. Bickenbach
Nick Glozier
Judith Hollenweger
Cille Kennedy
Jane Millar
Janice Miller
Jürgen Rehm
Robin Room
Angela Roberts
Michael F. Schuntermann
Robert Trotter II
David Thompson (redaksjonell konsulent)

Oversettelse av ICF til WHOs offisielle språk
ICF er blitt revidert på flere språk, med engelsk bare som
arbeidsspråk. Oversettelse og lingvistisk analyse har vært integrerte
ledd i revisjonsprosessen. Følgende WHO samarbeidspartnere har
ledet arbeidet med oversettelse, lingvistiske analyser, redaksjonell
korrektur i de offisielle WHO-språk. Andre oversettelser vil bli å
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finne på WHOs Internettadresse:
http://www.who.int/classification/icf.
Arabisk
Oversettelse og lingvistisk analyse:
Adel Chaker, Ridha Limem, Najeh Daly, Hayet Baachaoui,
Amor Haji, Mohamed Daly, Jamil Taktak, Saida Douki
Redaksjonell korrektur utført av WHO/EMRO:
Kassem Sara, M. Haytham Al Khayat, Abdel Aziz Saleh
Dong Jingwu, Zhou Xiaonan og Y.C. Chong
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Fransk
Oversettelse og lingvistisk analyse utført av WHO Genève:
Pierre Lewalle
Redaksjonell korrektur utført av WHOs samarbeidssentre i
Frankrike og Canada:
Catherine Barral og Janice Miller
Kinesisk
Oversettelse og lingvistisk analyse:
Qiu Zhuoying (koordinator), Hong Dong, Zhao Shuying, Li
Jing, Zhang Aimin, Wu Xianguang, Zhou Xiaonan
Redaksjonell korrektur utført av WHOs samarbeidssenter i Kina og
WHO/WPRO
Russisk
Oversettelse og lingvistisk analyse:
G. Shostka (koordinator), Vladimir Y. Ryasnyansky,
Alexander V. Kvashin, Sergey A. Matveev, Aleksey A.
Galianov
Redaksjonell korrektur utført av WHOs samarbeidssenter i
Russland:
Vladimir K. Ovcharov
Spansk
Oversettelse, lingvistisk analyse og redaksjonell korrektur: WHOs
spanske samarbeidssenter, i samarbeid med La Red de Habla
Hispana en Discapacidades (det spanske nettverket) og
WHO/PAHO:
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J. L. Vázquez-Barquero (koordinator), Ana Díez Ruiz, Luis
Gaite Pindado, Ana Gómez Silió, Sara Herrera Castanedo,
Marta Uriarte Ituiño, Elena Vázquez Bourgon Armando
Vásquez, María del Consuelo Crespo, Ana María Fossatti
Pons, Benjamín Vicente, Pedro Rioseco, Sergio Aguilar
Gaxiola, Carmen Lara Muñoz, María Elena Medina Mora,
María Esther Araujo Bazán, Carlos Castillo-Salgado, Roberto
Becker, Margaret Hazlewood
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Individuelle deltagere i revisjonsprosessen
Mer enn 1800 enkeltpersoner i 65 WHO-medlemsland deltok aktivt
i revisjonsprosessen. En detaljert liste over deltagere finnes i
Vedlegg 10 til den fulle versjonen av ICF.

Organisasjoner i FN-systemet
ILO (International Labour Organization)
Susan Parker
UNICEF (FNs barnefond)
Habibi Gulbadan
FNs Statistikkavdeling
Margarat Mbogoni
Joann Vanek
FNs statistiske institutt for Asia og Stillehavsregionen
Lau Kak En
FNs økonomiske og sosiale kommisjon for Asia og
Stillehavsregionen
Bijoy Chaudhari

WHO (World Health Organization)
Regionkontorer
Afrika: C. Mandlhate
Amerika: (Pan American Health Organisation): Carlos
Castillo-Salgado,Roberto Becker, Margaret Hazlewood,
Armando Vázquez
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Østlige Middelhavsregion: A. Mohit, Abdel Aziz Saleh,
Kassem Sara,
M. Haytham Al Khayat
Europa: B. Serdar Savas, Anatoli Nossikov
Sydøst-Asia: Than Sein, Myint Htwe
Vestlige Stillehavsregion: R. Nesbit, Y.C. Chong
Hovedkvarter
Forskjellige avdelinger ved WHOs hovedkvarter har vært
engasjert i revisjonsprosessen. Individuelle
stabsmedlemmer som bidro til revisjonsprosessen er oppført
nedenfor sammen med den avdeling de tilhører.
M. Argandoña, tidligere ved Department of Substance
Abuse
Z. Bankowski, Council for International Organizations of
Medical Sciences
J.A. Costa e Silva, tidligere ved Division of Mental Health
and Prevention of Substance Abuse
S. Clark, Department of Health Information, Management
and Dissemination
C. Djeddah, Department of Injuries and Violence
Prevention
A. Goerdt, tidligere ved Department of Health Promotion
M. Goracci, tidligere ved Department of Injury Prevention
and Rehabilitation
M. A. Jansen, tidligere ved Department of Mental Health
and Substance Dependence
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A. L’Hours, Global Programme on Evidence for Health
Policy
A. Lopez, Global Programme on Evidence for Health
Policy
J. Matsumoto, Department of External Cooperation and
Partnerships
C. Mathers, Global Programme on Evidence for Health
Policy
C. Murray, Global Programme on Evidence for Health
Policy
H. Nabulsi, tidligere ved IMPACT
E. Pupulin, Department of Management of
Noncommunicable Diseases
C. Romer, Department of Injuries and Violence Prevention
R. Sadana, Global Programme on Evidence for Health
Policy
B. Saraceno, Department of Mental Health and Substance
Dependence
A. Smith, Department of Management of
Noncommunicable Diseases
J. Salomon, Global Programme on Evidence for Health
Policy
M. Subramanian, tidligere ved World Health Reporting
M. Thuriaux, tidligere ved Division of Emerging and other
Communicable Diseases
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B. Thylefors, tidligere ved Department of Disability/Injury
Prevention and Rehabilitation
M. Weber, Department of Child and Adolescent Health and
Development
Sibel Volkan og Grazia Motturi utførte administrative og
sekretæroppgaver.
Can Çelik, Pierre Lewalle, Matilde Leonardi, Senda Bennaissa and
Luis Prieto utførte visse sider ved revisjonsarbeidet.
Somnath Chatterji, Shekhar Saxena, Nenad Kostanjsek and Margie
Schneider foretok revisjonsarbeidet på grunnlag av mottatte
innspill.
T. Bedirhan Üstün bestyrte og samordnet revisjonsprosessen og det
samlede ICF-prosjektet.
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Medarbeidere ved utarbeidelse av norsk
utgave:
Ved KITH:
Prosjektleder:

Bjørn Buan

Oversettelse og
tilrettelegging:

Glen Thorsen

Prosjektmedarbeidere: Trine Andersen
Iver Nordhuus
Stefi Stabell Wetteland
Sosial- og helsedirektoratets referansegruppe for oversettelsen:
Leder: Asbjørn Haugsbø
Medlemmer:

Erik Bautz-Holter
Tormod Jaksholt
Margret Grotle Soukup
Kjersti Vik
Sigrid Østensjø

Tilbakeoversettelse og lingvistisk analyse:
Linda Grytten
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