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Kontaktytorna mellan ICPC-2 och ICD-10 

 

ICPC-2 är en betydligt grövre sjukdomsklassifikation än den bäst kända sjukdoms-

klassificeringen ICD-10, som används obligatoriskt inom den specialiserade sjukvår-

den. Enligt många är ICPC-2 inom primärvården ändå på flera punkter mer precist 

och beskrivande än ICD-10.  

De enskilda beskrivande koderna/kodrubrikerna för sjukdomar i ICPC-2 hör enligt 

internationella undersökningar till de vanligaste inom primärvården/allmänmedicin 

(prevalens = 1/1000). I terminologin inom ICPC-2 har man så långt som möjligt för-

sökt att beakta också den vardagliga terminologin och språkbruket inom primärvår-

den. I ICPC har dessutom beaktats ett antal särdrag inom primärvården, såsom 

verksamhetens typiska förstakontaktskaraktär.  

I klassifikationen ingår ett stort antal koder för att beteckna symptom och besvär i 

situationer där patientens hälsoproblem inte kan specificeras i detalj på grund av 

problemets eller kontaktens karaktär eller där en mer detaljerad specificering inte 

heller är nödvändig med tanke på vården. ICPC kan ses som en strukturerande prin-

cip i kodandet av patientens hälsoproblem inom primärvården.  

Tanken är att en orsak till besöket eller ett hälsoproblem som registrerats med ICPC 

ska kunna specificeras med en ICD-kod. Då de ICD-koder som motsvarar de valda 

ICPC-koderna presenteras för användaren som en lista över motsvarande ICD-koder 

som är länkade till ICPC-koden i fråga, kan systemet presentera en lista där en ex-

akt sökträff eller den ICD-kod som bäst motsvarar ICPC-koden listas överst. På så 

sätt kan användaren välja den mest exakta kodrubriken. En diagnos som tidigare 

ställts med ICD-10 kan i sin tur också presenteras i form av en lista över motsva-

rande ICPC-koder.  

De krav som ställts upp för patientdatasystemet finns beskrivna bland annat i hand-

boken Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely. Noggrannare 



   2 
 

uppgifter om kontaktytorna mellan ICPC och ICD har publicerats som tilläggsupplys-

ningar på den nationella kodservern för vardera klassifikationen. Definitionerna stö-

der bland annat behoven inom rapporteringen på organisations- och befolkningsnivå.  

Med tanke på smidigheten i arbets- och vårdprocesserna och utnyttjandet av uppgif-

terna vore det önskvärt att utveckla och skapa termbaserade sökprogram där de 

ICPC- och ICD-koder/träffar som motsvarar sökningen presenteras parallellt. Inter-

nationellt finns också exempel på att en yrkesutbildad anställd inom hälsovården do-

kumenterar uppgifter på basis av en enhetlig terminologi och att information om ko-

den och kodklassen produceras av programmet systematiskt i bakgrunden. 
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