
 
 
 
 
 
 
 
Referat från RDK:s fortbildningsdagar:  
 
 
Från ICD-10 till ICD-11 – Olafr Steinum 

Tiden har kommit för att ta steget vidare från ICD10 till ICD11. ICD10 gavs ut 
av WHO 1993 (i Sverige 1997) och har uppdaterats flera gånger, men ICD10 
börjar bli inaktuell.  
Det är inte gjort i en handvändning att byta klassifikationsverktyg. Arbetet med 
ICD11 började redan 2007 med fas 1, och då började man utveckla och titta på 
uppbyggnaden av tekniska funktioner. Fas 2 tog vid 2015 och man bildade några 
få grupper som skulle arbeta med utvecklingen av ICD11.  
Vad är då ICD11? ICD11 är mer ett koncept än bara en klassifikation. Grunden i 
ICD11 är lite som en ”soptipp”. Man stoppar in allt i en stor databas, just nu är 
det cirka 93 000 enskilda element i databasen. Här ska man sedan filtrera ut vad 
som ska användas i klassifikationen, som kommer att bli cirka 15 000 koder. 
Precis som ICD10 så innehåller ICD11 koder både för mortalitet och morbiditet.  
ICD11 kommer att tryckas som bok, men det allra enklaste är att använda inter-
net. Man har lagt in ett väldigt bra sökverktyg – Coding Tool. När man söker i 
Coding Tool är det nästan som att söka på Google.  
Varje begrepp (kod) är strukturerat på ett bra sätt. I ICD11 finns en definition på 
sjukdomen/symtomet, synonymer samt även ”innefattar” och ”utesluter” – precis 
som vi är vana vid. 
ICD11 kommer att ha 26 kapitel, och vi får alltså fyra nya kapitel. Bland annat 
tillkommer ”Sexuell hälsa” och ”Traditionell medicin” som egna kapitel.  
För närvarande så uppdateras ICD11 nästan dagligen. De flesta huvudelement är 
på plats, och WHO har planerat att publicera ICD11 i juni 2018. Man räknar 
med att behöva cirka 1-2 år på sig att finjustera det hela, men efter det så ska 
ICD11 vara stabil.  
Är ni nyfikna på ICD11? Man kan redan nu registrera sig via t ex Google-konto 
eller Facebook och ta del av ICD11:s möjligheter. Registrera er gärna och ta del 
av framtiden. 
”Det är mycket nu, och det kommer att bli mer – men det kommer att bli bättre” 
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