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Klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa (ICF)

• Tankemodell för att beskriva hälsa och hälsorelaterade 
tillstånd

• Gemensamt språk

• Möjliggör jämförelse av data

• Systematiskt kodschema 



Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB)
FMB-informationsmängder i Webcert

• Vägledning för sjukskrivning

• Funktionsnedsättning

• Aktivitetsbegränsning

• Information om rehabilitering

• Försäkringsmedicinsk information

• Symtom, prognos, behandling

Arbetsförmåga



Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB)
Vidareutvecklingsarbete

• Uppdatering av informationsmängderna 
• Funktionsnedsättning respektive aktivitetsbegränsning 

• Ca 120 diagnoser fördelat på 15 sjukdomsgrupper 

• Urval med ICF-kategorier 
• Centrala och kompletterande 



ICF-urval för Rotator cuff-syndrom i skulderled

Funktionsnedsättning
Centrala

b130 Energi och driftfunktioner

b134 Sömnfunktioner

b140 Uppmärksamhetsfunktioner

b280 Smärtförnimmelse

b710 Funktioner för rörlighet i leder

b730 Muskelkraftsfunktioner

b740 Muskeluthållighetsfunktioner

Aktivitetsbegränsning
Centrala

d430 Att lyfta och bära föremål 

d445 Användning av hand och arm

Kompletterande

d140 Att hantera stress och andra psykologiska krav 

d440 Handens finmotoriska användning 

d510 Att tvätta sig 

d530 Att sköta toalettbehov

d540  Att klä sig

d570 Att sköta sin egen hälsa



Intygsapplikationen Webcert

Regioner som integrerar med Webcert
Regioner som utvecklar själva (dialog 
om ev. integration pågår)



Läkarintyg för sjukpenning



ICF-stödet i Webcert
Bakgrund

• Baserat på den internationella klassifikationen ICF

• Utvecklats i samarbete med Socialstyrelsen och Försäkringskassan 
under 2016-2019

• Tillgängligt för användare i Webcert sedan februari 2019



ICF-stödet i Webcert
Syfte

• Underlätta för läkare
• Särskilja mellan information i fälten om funktionsnedsättning och 

aktivitetsbegränsning

• Möjliggöra att information anges på ett mer enhetlig och entydigt sätt

• Fylla i information på ett smidigare sätt där en del information kan anges 
strukturerat och behöver inte formuleras i fritext

• Minska antalet kompletteringar från Försäkringskassan och därmed 
arbetsbördan för läkare och handläggare



Skärmdumpar ICF-stödet
Intygets utkastvy – val av ICF-kategorier (M75.1) för funktionsnedsättning



Skärmdumpar ICF-stödet
Intygets utkastvy – valda ICF-kategorier (M75.1) för funktionsnedsättning



Skärmdumpar ICF-stödet
Intygets signerad vy – valda ICF-kategorier (M75.1) för 
funktionsnedsättning



Skärmdumpar ICF-stödet
Intygets utkastvy – val av ICF-kategorier (M75.1) för aktivitetsbegränsning



Skärmdumpar ICF-stödet
Intygets utkastvy – Visning av hjälptext för ICF-kategori (Användning av 
hand och arm)



Skärmdumpar ICF-stödet
Intygets utkastvy – Indelning av ICF-kategorier i olika sektioner när flera 
diagnoser har angetts • Första sektionen innehåller ICF-kategorier som 

är gemensamma för alla angivna diagnoser
• Efterföljande sektioner innehåller resterande 

ICF-kategorier som är specifika för de angivna 
diagnoser, visas i samma ordning i vilken 
diagnoserna har angetts



ICF-stödet i Webcert
Information om ICF-stödet

• Instruktionsfilm på Intygstjänster på Youtube

• Frågor och svar på Intygsskolan 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLofvkub1C51fm_fUu5ggRg16bsjHgIv2j
https://www.inera.se/intygsskolan


Fortsatt arbete

• Enkät för att utvärdera ICF- och FMB-stödet i Webcert, september 2019



Läs om Ineras kommande seminarier på 
inera.se/evenemang



Träffa oss på
e-hälsotorget!
Monter: B04:12 

Träffa oss på
Mötesplats e-hälsa!
Monter: B04:12 


