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Forord
Udvidet dansk ICPC (den internationale klassifikation for almen praksis) har været en del af de
praktiserende lægers Elektroniske Patient Journal (EPJ) siden 1998 og blev i 2008 opdateret til ICPC-2DK.
ICPC-2 blev publiceret i 1998 i bogform af Wonca (verdensorganisationen for almen praksis) og i 2003
oversat til dansk[i].
ICPC-2 blev først og fremmest udarbejdet, fordi man ønskede at fremme en ensartet standardiseret
kodning ved hjælp af inklusionskriterier og krydsreferencer for diagnosekoderne. Endvidere blev en
kobling til ICD-10 (den internationale klassifikation der bruges i sygehusvæsenet) godkendt
internationalt. Herudover er der sket et mindre antal tilføjelser og ændringer af ICPC diagnoserne.
ICPC-2 er tilpasset danske forhold, og ikke mindst Sundhedsstyrelsens ICD-10 udgave. Det alfabetiske
indeks er udvidet med to tredjedele, og omfatter nu godt 18.000 termer. Konverteringsregister ICD-10ICPC-1 på kapitelniveau erstattes af et ICD-10-ICPC-2 register på rubrikniveau således, at importerede
informationer med ICD-10-diagnoser (epikriser m.m.) nu kan mappes med en specifik ICPC-kode.
Dermed er det sammenhængende patientforløb med helbredsproblemer gjort mulig, hvad almen praksis
angår.

1: Indledning
Denne kravspecifikation blev udarbejdet i 2008 som en følge af, at klassifikationen, Udvidet dansk ICPC
(International Classification of Primary Care), blev opdateret. Kravspecifikationen skal understøtte
behovet for en mere ensartet, logisk og brugervenlig implementering af ICPC i de elektroniske
patientjournaler (journalen) som bruges i almen praksis, så de kan bidrage til en hurtig og præcis
diagnostik af patienternes helbredsproblemer. Denne tredje udgave skyldes primært at Min Læge App
skal indeholde forløbsdiagnoser som medfører ændringer i journalen. Samtidig er fremkommet ønsker
om få strukturændringer som nødvendiggør en fornyet certificering af lægesystemerne.

1.1: Baggrund
Før indførelsen af den elektroniske patientjournal (journalen) var der ikke tradition for at sætte en
diagnose på de enkelte patientkontakter i almen praksis. I 1993 diagnose-kodede kun 1 % af de
praktiserende læger. Det ICD-10 baserede klassifikationssystem, som benyttes på sygehusene
(Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem [SKS]) har været en barriere for kodning af diagnoser, fordi
klassifikationen er uoverskuelig, meget omfattende og forudsætter afklarede sygdomsbilleder og således
ikke tager højde for sygdomsmønstret i almen praksis.
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Med indførelsen af journalen og elektronisk kommunikation med modtagelse af epikriser, vagtnotater og
laboratorieresultater er det blevet nødvendigt, at data lagres i en struktur, så det er muligt at kunne
filtrere og skabe orden og overblik. Samtidig har der både fra et forsknings- og
kvalitetsudviklingssynspunkt været behov for at dokumentere det sundhedsfaglige arbejde i almen
praksis.
På denne baggrund blev Udvidet dansk ICPC (ICPC-e)[i],[ii] udarbejdet og implementeret i lægernes
journaler. Uden at der har været krav om at bruge ICPC-e i klinikken, har de praktiserende læger med
årene taget klassifikationen til sig. I 2003 var der 30 % af lægerne som kodede med ICPC-e, stigende til
67 % i 2006[iii]. I det hele taget er der i Danmark stor accept af at bruge ICPC som strukturen, der
understøtter det sundhedsfaglige overblik, hvilket også gælder i relevante tidsskrifter, regionernes
sundhedsforvaltning, lægehåndbogen og på sundhed.dk. I de enkelte regioner er der stor
opmærksomhed på at fremme brugen af ICPC ved kodekurser.
Datakonsulenter arrangerer disse kurser i samarbejde med ICPC-interesserede praktiserende læger, og
er samtidig gennem Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed (DAK-E) organiseret i en
kodenetværksgruppe for at fremme ICPC kodningen; den såkaldte ICPC baggrundsgruppe.

1.2: Begreber og forkortelser
Der indgår en række begreber og forkortelser i Del 1, 2 og 3. Disse er samlet i bilag 1.
Fodnoter fra kravspecifikation er ikke klippet ind endnu.

2: ICPC og ICD
2.1: Hvad er ICPC-2?
ICPC er en forkortelse af International Classification of Primary Care. Denne Internationale
Klassifikation for den Primære Sundhedstjeneste blev udgivet i 1987 af Wonca og oversat til dansk i
1990[iv]. Den nye klassifikation afviger fra International Classification of Disease’s (ICD) kapitelstruktur,
hvor de forskellige kapitlers akser skifter fra organsystemer til ætiologi, neoplasmer og skader. Denne
blanding af akser skaber forvirring, idet diagnostiske områder med lige stor berettigelse kan
klassificeres i flere kapitler, hvorved en entydig diagnosticering er vanskelig.
ICPCs struktur er alene baseret på organkapitler, og diagnosestrukturen respekterer princippet om, at
lokalisation har forrang for ætiologi. ICPC indeholder 685 symptomer og egentlige diagnoser – ca. lige
mange af hver. Herudover findes procesdiagnoser, som ikke er medtaget i den danske elektroniske
udgave.
Mens ICD-10 forsøger at være så detaljeret og omfattende som muligt (f.eks. 37 og 23 koder for
henholdsvis lungebetændelse og gastritis), er ICPC designet til at beskrive de almindelige problemer,
som den sundhedsprofessionelle møder i almen medicin. En tommelfingerregel er, at såfremt et
helbredsproblem har en prævalens på 1 promille, findes en ICPC kode for problemet (1 helbredsproblem
pr. 1000 patienter pr. år).
ICPCs svaghed er, at den i nogle tilfælde ikke er tilstrækkelig specifik og detaljeret til at have egne koder
for sjældne helbredsproblemer.

2.2: Hvad er ICD-10?
Sundhedsstyrelsens Klassifikations System (SKS) bruges af det danske sygehusvæsen. SKS indeholder
danske klassifikationer for de kliniske og administrative forhold, der indgår i dokumentation af
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patientforløb ved diagnostik, behandling og information.
I SKS indgår også flere internationale klassifikationer bl.a. WHOs sygdomsklassifikation: International
Classification of Diseases 10. udgave (ICD-10). Den blev oversat og taget i anvendelse i 1994[v] og er
udbygget med ca. 10.000 udspecificerede danske diagnoser (angivet med et bogstav efter ICD-10
koden). Denne danske modifikation af ICD-10 i SKS kaldes ”Klassifikation af sygdomme”. I det følgende
vil den blot blive benævnt ICD-10.
ICD-10 klassifikationen er meget detaljeret og fungerer som en ”end point classification”. Dvs. den
beskriver, hvad en patient fejler eller har fejlet, når patienten udskrives fra et sygehus. I almen praksis er
der brug for at kunne beskrive patientens helbredsproblemer, som de præsenteres for den
sundhedsprofessionelle i begyndelsen og under et sygdomsforløb - en ”start point classification”. ICD-10
er på den ene side for omfattende (mere end 20.000 diagnoser og dækker på den anden side ikke en del
af sygdomsmønstret i almen medicin; de diffuse ukarakteristiske lidelser og symptomer).
WHO har udmeldt, at ICD-11 skal træde i kraft fra 1. januar 2022.

2.3: Hvad er ICPC-e?
ICPC-e står for ”udvidet” dansk ICPC (”e” for ”extended”). Udvidelsen af ICPC omfatter:
. En indbygning af de praksisrelevante ICD-10 diagnoser i ICPC klassifikationen, således at ICPC-e
både kan beskrive de diffuse symptomer og specifikke sygdomsdiagnoser. Enhver diagnose har både
en ICPC- og en ICD-10 kode. ICD-10 koden understøtter sammen med diagnosetitel en god
elektronisk kommunikation til sekundærsektoren.
. Et alfabetisk indeks på 11.400 ord som hurtigt og let hjælper den praktiserende læge til at finde den
rette diagnose.
. Et ”HOKUS”-lokalisationsregister (Hoved, Overekstremitet, Krop, Underekstremitet og
Specifikationer) som indeholder lokalisationer og specifikationer (hø./ve., lateral/medial m.fl.) der kan
supplere diagnosetitlen.
. Et ICD-10-ICPC-2 kapitelregister som kobler alle ICD-10 diagnoser til ICPC organkapitlerne. Dette
register bruges til automatisk mærkning af importerede informationer tilknyttet ICD-10 diagnoser
(epikriser m.m.).
ICPC-e tilgodeser den manglende specificitet ved ICPC, så sjældne og meget specifikke diagnoser kan
registreres. Ønsker man således yderligere diagnostisk præcision, kan man gå et “lag dybere” ned og
bruge diagnoserne fra ICD-10. På denne måde kan man specificere ICPC diagnosen med udvalgte ICD10-diagnoser. Samtidig bevares den enkle ICPC struktur og et omfattende alfabetisk indeks gør
klassifikationen let og hurtig at anvende i en elektronisk udgave. Endvidere fremmer indekset en mere
ensartet kodning. ICD-10 og ICPC fungerer på denne måde som komplementære systemer[vi].
ICPC-e er godkendt og anbefalet af Dansk Selskab for Almen Medicin og Praktiserende lægers
organisation som diagnoseklassifikation for almen praksis.

2.4: Hvad er ICPC-2?
Den anden udgave af ICPC – ICPC-2 blev publiceret i 1998 i bogform af Wonca og blev i 2003 oversat til
dansk[vii]. ICPC-2 er først og fremmest udarbejdet, fordi man ønskede at fremme en ensartet
standardiseret kodning ved hjælp af inklusionskriterier og kryds-referencer for diagnosekoderne.
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Endvidere er en kobling til ICD-10 nu godkendt også internationalt. Herudover er der sket et mindre
antal tilføjelser og ændringer af ICPC diagnoserne[viii].
ICPC-2 er på 687 diagnoser, når man undtager procesdiagnoser. ICPC-2 blev i 2003 godkendt af WHO
og er nu som klassifikation en del af WHOs Family of International Classifications (WHO - FIC) til brug i
almen praksis. ICPC-2 har en stigende anvendelse over hele verden. Den er oversat til 27 sprog og er i
brug i 21 lande.

2.5: Hvad er ICPC-2-DK?
ICPC-2-DK er den danske standardklassifikation til brug i almen praksis og tillige den opdaterede
udgave af Udvidet dansk ICPC. Kernen i Udvidet dansk ICPC var ICPC-1 og tilsvarende er grundlaget for
ICPC-2-DK den oversatte internationale udgave af ICPC-2.
ICPC-2-DK er mere omfattende end den oversatte ICPC-2, idet den omfatter mapning til ICD-10 i SKS,
som så vidt det er muligt følger den international standard. Desuden inkluderes et alfabetisk indeks,
inklusionskriterier og krydsreferencer samt et HOKUS register. ICD-10-ICPC kapitelregisteret erstattes
af et ICD-10-ICPC-2 register, der gør det muligt at konvertere importerede ICD-10 diagnoser til ICPC-2
koder.

2.6: Almen Medicin og ICPC-2-DK
Et overordnet mål for sundhedsvæsenet er at give en god, sikker og rettidig patient-centreret diagnostik
og behandling. Almen praksis er indgangen til sundhedsvæsenet i Danmark og patienten henvender sig
ofte med udifferentierede, diffuse symptomer. Der er ret stor sandsynlighed for, at patienten er rask i
modsætning til de patienter, der henvises og visiteres til videre udredning og behandling på sygehusene.
Imidlertid er det vigtigt, at en patients helbredsproblem kan registreres og følges under udredningen
(”watchful waiting”). Ofte forsvinder patientens symptomer spontant, men i nogle tilfælde ender
helbredsforløbet med en specifik sygdom. ICPC-2-DK kan håndtere dette forløb.
Klassifikationen har en enkel opbygning med store rummelige ICPC rubrikker over de hyppigste
henvendelsesårsager og diagnoser samtidig med, at der er mulighed for yderligere specificering med
ICD-10. Ved på denne måde at kunne rubricere det alment medicinske sygdomsmønster, opfylder ICPC2-DK det grundlæggende formål, nemlig at kunne diagnoseklassificere domænet almen medicin.

2.7: Målgruppen
Den samlede målgruppe indbefatter hele primærsektorens sundhedsprofessionelle: Læger,
sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og farmaceuter. Som udgangspunkt retter ICPC-2-DK sig
mod anvendelse i almen praksis, hvor brugerne er alment praktiserende læger, uddannelseslæger,
praksissygeplejersker og lægesekretærer. I Danmark findes ca. 3.500 alment praktiserende læger.

2.8: Brugervenlighed og funktionalitet
Tempoet i almen praksis er ofte hurtigt og præget af korte konsultationer. En brugervenlig journalen er
derfor afgørende for om ICPC-2-DK er en succes. Som eksempel kan nævnes, at brugeren kun skal
indtaste de første få bogstaver af en term, udvælge det ønskede ord, hvorefter en diagnose kan ses i
journalen. Brugeren behøver ikke at vide, hvilke koder der gemmes i journalen. Dynamisk uddrag af
journalen skal være let at vise på skærmen eller som udskrift. De bagvedliggende diagnosekoder tjener
som ordensprincip for den ønskede sortering og søgning.
Mere konkret skal ICPC-2-DK:
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. Understøtte det kliniske arbejde ved at strukturere helbredsproblemer udtrykt ved et navn og en
kode. Næst efter patienten er diagnosen midtpunkt for de kliniske overvejelser og tiltag. Den er en
kompression af faglig viden og erfaring, som sammenfatter sygdomsbilledet og dets forløb. De
praktiserende læger giver udtryk for, at det er fagligt givende at blive ”tvunget til” at samle og
udtrykke patientens helbredstilstand i form af en diagnose.
. Lette og forenkle journalskrivningen. En diagnose er et nøgleord for lægens forestillinger om
helbredsproblemet, og diagnosen kan ofte gøre notaterne kortere, uden at det går ud over den
nødvendige information. Hvis man f.eks. anfører R72 Streptokokfaryngit, er det underforstået, at
testen for betahæmolytiske streptokokker var positiv, og at der både anamnestisk og objektivt var
tegn på infektion i svælget, idet diagnosen skal opfylde inklusionskriterierne.
. Skabe overblik i journalen, som uden et ordensprincip let bliver kaotisk. Ved selekteret søgning gøres
journalen dynamisk. Via diagnosekoden fremfindes de dele af journalen, der er relevante for det
aktuelle helbredsproblem. ICPC-strukturen har foruden organkapitlerne en opdeling i kategorier:
symptomdiagnoser, infektionssygdomme, svulster, skader, medfødte misdannelser og anden sygdom.
Disse inddelinger giver mulighed for relevante sorteringer.
. Navngive samtlige helbredsproblemer, som den sundheds-professionelle konstaterer i mødet med
patienten. ICPC-2-DK med specificerede ICD-10 diagnoser dækker bredt, hvad der er relevant for
almen praksis. Udover at kunne kode de hyppigste helbredsproblemer, er klassifikationen smidig nok
til også at rumme sjældne sygdomsbilleder, uden at man mister overblikket. Et eksempel er den
neurologiske lidelse N99 Mb. Huntington. Selv om der kun findes én patient i hele lægens praksis
med denne lidelse, er det vigtigt for lægen, at kunne benævne lidelsen ved dens rigtige navn i stedet
for at anbringe den i en ”brokkasse” N99 Neurologisk sygdom IKA.
. Supplere diagnoser med en lokalisation, f.eks. en region på kroppen eller tilføje et begreb som
akut/kronisk, medialt/lateralt med flere. Det er ikke uvæsentligt, hvor et givent sår befinder sig eller
om det er højre eller venstre ben, der skal amputeres.
. Bidrage til beslutningsstøtte og standardplaner ud fra ICPC diagnosen. ICPC-koden fungerer i
journalen som et hyperlink ved hjælp af linkmodulet. Ved et tastetryk fås adgang til relevant klinisk
information vedrørende helbredsproblemet (henvisningsvejledninger, ventetider, kliniske vejledninger,
patientinformation) uden først at skulle igennem et hierarkisk opbygget søgesystem med irrelevante
hits. I Lægehåndbogen.dk sker opslag direkte med ICPC koder.
. Bidrage til kvalitetsudvikling, forskning og undervisning i almen praksis. ICPC-2-DK indgår som et
vigtigt element i kvalitetsudvikling for almen medicin. Det gælder både internt i praksis og når data
behandles eksternt uden for praksis (f. eks Klyngearbejde) . Internt i de fleste journalen systemer kan
der foretages simple journaludtræk af patienter med en bestemt diagnose. Disse patientgrupper kan
gennemarbejdes i forbindelse med undervisningen i praksis, risikostratificering eller kvalitetssikring
ud fra andre perspektiver. Eksternt fra kan udtrækkes diagnoser med relaterede indikatorer fra
journalen til bl. a. klyngearbejdet.
. Kommunikere med sekundærsektoren og kommunerne. Mapningen mellem ICD-10 og ICPC
kvalificerer kommunikationen til den øvrige sundhedssektor. Ved henvisning af en patient fra almen
praksis sendes en diagnose til et sygehus. Denne diagnose er forsynet med en ICD-10 kode og indgår
i den videre håndtering af patienten. Når data kommer tilbage til almen praksis bliver
udskrivningsdiagnoserne mappet med ICPC koder. Herved er der skabt et grundlag for
sammenhængende patientforløb i sundhedssektoren. Almen medicin er centralt placeret i
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behandlingen af kroniske sygdomme, hvor den tværsektorielle forløbsdiagnose er
omdrejningspunktet.
. Indeksere faglig information som er relevant for primærsektoren. Det faglige indhold for almen
medicin er i udstrakt grad kategoriseret ud fra ICPC. Således er ”Månedsskrift for praktisk
lægegerning og Medibox opbygget efter ICPC-strukturen. Ligeledes har Sundhed.dk og
Lægehåndbogen.dk adopteret klassifikationen til brug for indeksering af deres dokumenter.
. Vedligeholde og videreudvikle klassifikationen. KiAP (Kvalitet i Almen Praksis) er ansvarlig for denne
opfølgning. I Wonca International Classification Committee. (WICC) arbejdes der nu med næste
ICPC-udgave: ICPC-3. DSAM er repræsenteret i denne komité som medejer af ICPC-2.

3: ICPC som hjælpestruktur
Det faglige indhold i ICPC-2-DK udgøres af diagnoserne indlejret i en struktur og med muligheden for
vejledning fra inklusionskriterier og krydsreferencer. Data er tilgængelig fra 4 registre.
Udvalgte praksisrelevante ICD-10 diagnoser er integreret i ICPC strukturen.

3.1: Alfabetisk indeks og kodeoversigt
Figuren nedenfor illustrerer forskellige dele af den hjælpestruktur, som er tilgængelig i lægesystemet.
Her anskueliggjort via kodeværktøjet på KiAP’s hjemmeside. Tilsvarende opslagsmuligheder er
tilgængelige for lægen integreret i lægesystemet.
Som det fremgår nedenfor, indtaster brugeren en søgeterm (fritekst eller specifik kode), og får løbende
forslag mens han eller hun skriver.

Søger “k”

Søger “ko”

Søger “kol”

3.2: Registrering, overblik og kvalitetsvurdering
Som det fremgår af afsnit afsnit 3.8, kan diagnosen anvendes til mange ting. Mest vigtigt i klinikken er
diagnoseregistrering (1), journaloverblik (2) og kvalitetsvurdering (3).
. Diagnosen registreres fra de steder i journalen, hvor lægen har brug for det. Det kan være
notatlisten, diagnoselisten eller på et allerede oprettet notat.
. Journaloverblikket opnås i forskellige sammenhænge i lægesystemet. I denne sammenhæng
koncentrerer vi os om notatlisten, diagnoselisten og diagnosekortet. Diagnoselisten kan forstås som
en filtrering af notatlisten. Diagnosekortet kan forstås som en grupperet visning af diagnoselisten.
. Kvalitetsvurdering sker på hhv. patient- og populationsniveau. På sigt skal det være muligt at
udtrække rapporter for en given patient eller patientgruppe, som er filtreret på fx et diagnosekapitel,
en diagnosekategori eller specifikke diagnoser. Der indgår ikke brugerhistorier for dette i Del 3 i
skrivende stund.
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3.3: ICPC-strukturen
ICPC er baseret på en struktur med to akser. Der er 7 komponenter på den ene akse og 17 kapitler på
den anden. Dette ser således ud i overblik:

ICPC-koden består af et bogstav (kapitlet) og et tocifret tal, som (når det er muligt) er ens hen over
kapitlerne. 14 af kapitlerne er baseret på lokalisation som f.eks. hud (S) og fordøjelsessystem (D) og de
tre sidste vedrører almene (A), psykiske (P) og sociale (Z) forhold.
Komponent 2-6 ovenfor dækker processer/procedurer, som ikke er medtaget i denne implementering.
Komponent 7 (diagnoser, sygdomme) er opdelt i følgende kategorier:

Figur #: Kategorier ex. processer og symptomer.

Hvis man skal finde frem til en kode uden hjælp fra det alfabetiske indeks (fx med afsæt i kodekortet)
søger man først efter lokalisationen på kapitel-aksen, og herefter søger man symptom eller diagnose på
komponent-aksen.

3.4: Inklusionskriterier
Inklusionskriterier er indført for at sikre mindst mulig variabilitet i kodningen. I overensstemmelse med
dette princip er der anvendt så få inklusionskriterier som muligt. Der er kun medtaget sådanne kriterier,
som har tilstrækkelig diskriminatorisk værdi til at adskille én diagnose fra en anden, med hvilken den
kunne forveksles.
Hvor det har været muligt, er kriterierne baseret på kliniske forhold snarere end på resultatet af prøver
og undersøgelser. Kriterierne er så vidt muligt uafhængige af den medicinske teknologi, der varierer
meget og hurtigt ændres.
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I de fleste tilfælde findes et eller flere kriterier, som må opfyldes for at diagnosen er korrekt. Undertiden
kan man vælge mellem flere kriterier, i andre tilfælde skal alle kriterier opfyldes. Når der i en række
kriterier anvendes udtrykket ”eller”, skal det forstås som ”og/eller”. ”Multiple” betyder tre eller flere.
Ud over kriterier kan hver kodeoversigt rumme følgende information:
Inklusive termer: En række synonymer og alternative betegnelser, som indeholdes i rubrikken.
Eksklusive termer: En række lignende tilstande, som skal kodes andetsteds med anført kode for hver
enkelt tilstand.
Overvej: En række rubrikker med koder, ofte mindre specifikke, som må overvejes, hvis den aktuelle
patients problem ikke opfylder inklusionskriterierne.
Bemærk: Supplerende oplysninger.
Se dette eksempel:

Søgeterm “L86” i KiAP’s kodeværktøj

3.5: Krydsreferencer
Inklusive- og eksklusive termer samt “Overvej” kaldes tilsammen “Krydsreferencer”.
Undertiden er ICPC-diagnosen i sig selv tilstrækkelig specifik. I disse tilfælde er der ikke anført
inklusionskriterier. Det gælder også rubrikker som indeholder flere forskellige diagnoser (-99
rubrikkerne), hvor det ikke er muligt at anføre en nyttig definition. Her vil de udvalgte ICD-10 diagnoser
være vejledende sammen med inklusionstermerne.
I de tilfælde, hvor detaljevisningen for en diagnose hentes frem (fx søgning mhp. registrering af ny
diagnose på et notat), optræder de relevante krydsreferencer i detaljevisningen.

4: Diagnosen i den kliniske proces
Næst efter patienten er diagnosen midtpunkt for lægens kliniske overvejelser og tiltag. Den kliniske
proces er en metode for det sundhedsfaglige arbejde med patienter. Ud fra patienten vurderer og
analyserer lægen situationen og opstiller sammen med patienten et mål og en plan for behandlingen.
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4.1: Fra kontakt til diagnose
Dokumentation af den kliniske proces finder sted i patientens journal, som blandt meget andet omfatter
diagnoser. Diagnosen ved kontakten integrerer kontaktårsagen i anamnesen sammen med den objektive
undersøgelse og parakliniske data og benævnes derfor kontaktdiagnosen.
Dette er anskueliggjort i denne figur:

Figur 1: Fra kontakt til diagnose

4.2: Fra kontaktdiagnose til forløbsdiagnose
Ideelt set knyttes en kontaktdiagnose til enhver kontakt mellem patienten og lægen (eller klinikken).
Udvalgte kontaktdiagnoser gives status som forløbsdiagnoser, når lægen har udredt patienten, og
vurderer at der er tale om et længerevarende forløb med flere kontakter.
I journalens notat- og diagnoseliste skal lægen have mulighed for at søge, sortere og filtrere på notater
(uden tilknyttede diagnoser), kontaktdiagnoser og forløbsdiagnoser. Det giver lægen det nødvendige
overblik, og giver samtidig adgang til oprettelse eller redigering af diagnoser som en integreret del af
journalens notatfunktionalitet.

4.3: Diagnosernes aktualitet og relevans
Fremover bliver det også muligt for lægen at få overblik over samtlige registrerede diagnoser (såvel
kontakt- som forløbsdiagnoser) ved introduktion af tre kategorier, som er sigende for diagnosernes
aktualitet og relevans. Der introduceres en mulighed for at se diagnoselisten grupperet på hhv. Aktuelle,
Relevante og Øvrige diagnoser.
I første omgang er det lægen, der tager stilling til fordelingen af diagnoser i de tre nævnte kategorier.
Men på sigt kan lægesystemet bidrage til en ”første grovsortering” af diagnoser, som lægen herefter kan
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kvalificere. Fx i forbindelse med en almindelig konsultation eller årskontrol.
Se definitioner af kontaktdiagnoser, forløbsdiagnoser og kategorierne ”Aktuelle”, ”Relevante” og
”Øvrige” i bilag 1.
Se eksempler på forskellige visninger af diagnoselisten i bilag 2.
Se en strukturel prototype af diagnosekortet i bilag 3.
Der gives nøjere introduktion til ovenstående i #kapitel.

4.4: Kontakter og diagnoser over tid (forløb)
Der er flere afsnit og figurer vedr. dette i oprindelig kravspecifikation.
Skal det prioriteres ind?

5: Eksempler på anvendelse
Dette kapitel giver hypotetiske eksempler på diagnosticering understøttet af ICPC-2-DK i almen praksis.
Disse bidrager til at demonstrere det samlede genstandsfelt bestående af brugerne, arbejdssituationer
og ICPC-2-DK med dets struktur og faglige indhold. Samtidig er hensigten at give en bredere forståelse
for klassifikationens anvendelse og støtte for brugeren, der typisk vil være en alment praktiserende læge,
konsultationssygeplejerske, sekretær eller uddannelseslæge.
Der er valgt to principielt forskellige arbejdssituationer nemlig konsultationssituationen (afnit 4.1) og
situationen, hvor brugeren er alene uden patient (afsnit 4.2). Hvert afsnit afsluttes med en opsummering
af hensigtsmæssig ICPC-understøttelse i den givne situation.
Eksemplerne understøttes af figurer, som er samlet i Bilag 2.

5.1: Konsultationssituationen
Eksempel 1: Motorattest
En alment praktiserende læge konsulteres af en 75-årig kvinde, han har kendt igennem mange år, men
ikke set de sidste 5 år (har været behandlet af kompagnon-/uddannelseslæge) med henblik på
udfærdigelse af motorattest. Patienten virker påfaldende mere forvirret og ældet end han husker hende.
Et blik på journalens forløbsdiagnoser viser, at patienten har kroniske ”sygdomme”: Ukompliceret
hypertension, osteoporose og urgeinkontinens. Endvidere har hun fået fjernet galdeblæren for år tilbage
og hofteopereret i 2014.
Lægen filtrerer journalnotaterne på P-kapitlet, som omhandler psykiske symptomer/specifikke
sygdomme. Heraf fremgår det, at patienten det sidste år har lidt af P06 søvnforstyrrelse og fået medicin
herfor. Ved en enkelt konsultation ses diagnosen P20 Hukommelsessvigt (dette fremgår også af
ovenstående figurer.
Efter en kort samtale med patienten, hvoraf det fremgår, at hun ikke har været til øjenlæge de sidste 2 år,
beslutter lægen sig for at gå i gang med motorattesten. Først ser han på forrige kørekortsattest. Heraf
fremgår det, at patientens synsprøve ved sidste kørekortudstedelse var på kanten af det tilladelige.
Ved undersøgelse er patientens syn for dårligt til bilkørsel og demensscreeningen ikke tilfredsstillende
pga. dårlig korttidshukommelse.
Patienten henvises til øjenlæge, udfasning af sovemedicin påbegyndes og pt. får tid til en
demensudredning.
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Konsultationen afsluttes med, at den praktiserende læge opretter diagnoserne ”F05 Synsklage IKA
bilat.” og ”P20 Hukommelsessvigt”.
Eksempel 2: Formodet infektiøs gastroenterit
En uddannelseslæge konsulteres akut af en patient med feber. Det drejer sig om en 53-årig kvinde som
de sidste 2 døgn har været alment utilpas med feber, kulderystelser, ondt i maven og diare. Patienten har
ifølge diagnoselisten følgende forløbsdiagnoser: livmoderen er bortopereret, mellemgulvsbrok, lavt
stofskifte, metabolisk syndrom, tidligere ondartet modermærke.
Lægen foretager en filtrering ud fra kategorien infektioner. Det fremgår, at patienten år tilbage har haft
pyelonfrit i højre side og en periode været behandlet for asymptomatisk bakteriuri.
Endvidere har hun haft talrige øvre luftvejsinfektioner. En søster som hun besøgte for tre dage siden har
lignende symptomer.
Konsultationen afsluttes med, at lægen opretter diagnosen ”D73 Formodet infektiøs gastroenterit”, efter
at hun har noteret sig diagnosens inklusions- og eksklusionskriterier. Herefter anføres følgende notat:

Figur #: D73 notat

ICPC-understøttelse i konsultationssituationen
I konsultationssituationen er det vigtigt, at den sundhedsprofessionelle har umiddelbart overblik over
forløbsdiagnoserne. Med indførsel af kategorierne ”Aktuelle”, ”Relevante” og ”Øvrige” i diagnoselisten vil
forløbsdiagnoser typisk fremgå under ”Aktuelle diagnoser”. Alternativt kan filtreres på typen
”Forløbsdiagnoser” i notat- eller diagnoselisten.
Ved filtrering og sortering i notat- eller diagnoselisten kan lægen få overblik over patientens
helbredssituation, fx med anvendelse ICPC-kapitler eller ICPC-kategorier. Konsultationen afsluttes med
en diagnosekodning. Den første diagnose i eksempel 1 (F05) findes allerede ved anførsel af ”f” i
søgningen, hvorved ICPC-symptomdiagnoserne for kapitel F bliver synlige i listeform. Diagnosen i
eksempel 2 fremsøges ved indtastning af ordet ”omgangssyge”. Lægen får relevante resultater fra det
alfabetiske indeks så snart han begynder at taste i søgefeltet, som det kendes fra Google og andre
søgemaskiner.

5.2: Uden for konsultationssituationen
Eksempel 3: Hjertesvigt og farmakologisk behandling
Ved undervisning af uddannelseslæge vil den praktiserende læge undersøge, om patienter med
diagnosen hjertesvigt får en sufficient evidensbaseret farmakologisk behandling.
Koden for hjertesvigt K77 indtastes i søgefeltet, hvorefter patienter inden for en fastsat tidsperiode
fremfindes. Ud fra listen undersøges den aktuelle behandling for de individuelle patienter.
Eksempel 4: Søgning via Linkportal
Med diagnosen kan brugeren opdatere sin viden via linkmodulet. Med et tastetryk forbereder den
praktiserende læge sig til næste konsultation med den 75-årige kvinde, der måske lider af demens.
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Diagnosen P70 Demens fremsøges via opslag i det alfabetiske indeks, og herefter kan lægen klikke sig
videre til sundhed.dk via Linkportalen, hvor det relevante udvalg af forløbsbeskrivelser, Lægehåndbogen
mv. er tilgængelig.
ICPC-understøttelse uden for konsultationssituationen
I modsætning til konsultationssituationerne er disse situationer kendetegnet ved, at der er tid til
fordybelse. ICPC-koden kan fremsøges i lægesystemets søgefunktion (opslag i det alfabetiske indeks).
Ved udtræk af en population er det straks muligt at se, hvor mange og hvilke patienter, det drejer sig om
og med et tasteklik over navnet på patienten få adgang til den pågældendes journal. Endelig
demonstreres det, hvordan-ICPC diagnosen gør det lettere at indhente ny viden i Medibox,
Lægehåndbogen og Sundhed.dk.

6: Funktionalitet
Som det fremgår af afsnit 3.2, så er der nogle grundlæggende opgaver, som lægen har brug for at
udføre, når det kommer til arbejdet med diagnoser. I dette kapitel gennemgås diagnoserelaterede
grundfunktioner på konceptuelt niveau, og der gives visuelle eksempler.

6.1: Overblik over diagnoser
Lægen har ikke ret lang tid til den enkelte patient i en almindelig konsultation. Derfor er det afgørende,
at lægen i løbet af få sekunder kan danne sig et overblik og et helhedsbillede af patienten, så snart han
eller hun træder ind ad døren. Med mindre der er tale om en ny patient (eller en ung, rask person), vil der
ofte allerede være registreret notater og diagnoser på patienten. Disse indgår konceptuelt i det, vi her
kalder notatlisten og diagnoselisten. Der er ikke tale om to separate lister. Snarere er diagnoselisten en
naturlig delmængde af notatlisten (jf. #afsnit). Det skal være muligt for lægen at sortere, filtrere og
gruppere notatlisten på de kriterier, som giver det bedste overblik i situationen.
Relevante kriterier kan fx være:
. Alle notater (med og uden diagnoser)
. Notater uden diagnoser
.
.
.
.

Kontaktdiagnoser
Forløbsdiagnoser
Kategorien “Aktuelle diagnoser”
Kategorien “Relevante diagnoser”

. Kategorien “Øvrige diagnoser”
I denne sammenhæng kan “Diagnosekortet” forstås som en grupperet visning af diagnoselisten, hvor de
tre nævnte kategorier vises i denne rækkefølge: Aktuelle, Relevante og Øvrige.
Hermed et konceptuelt bud på visning af “Diagnosekortet” i lægesystemet:
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Se variationer af denne listevisning i bilag 2, afsnit 3.
Se “excel-inspireret” mock-up med sorterings- og filtreringsmuligheder.
For lægen er “Diagnosekortet” bare en sortering af den samlede diagnoseliste. Men for patienter,
pårørende og andre sundhedspersoner kan Diagnosekortet forstås som de diagnoser, som indgår i
kategorierne “Aktuelle” og “Relevante”. Datamæssigt er diagnosekortet altså et afgrænset sæt af
diagnoser, som kan tilgås af patient og pårørende via Min Læge app’en, og tilgås af andre
sundhedspersoner via sundhed.dk, patientoverblik eller via en integreret visning i eget journalsystem
(når og hvis en sådan er tilgængelig).
Se #figur i afsnit 7.1 med et bud på visning i Min Læge app.
I den oprindelige kravspecifikation var der defineret forskellige “vinduer”, som samlet set skulle give
lægen det nødvendige overblik i forskellige situationer. Disse vinduer er her erstattet af princippet om
en basal liste af notater med og uden diagnoser, som kan sorteres, filtreres og grupperes på forskellige
måder, afhængigt af lægens behov i den givne situation. Dette giver fleksibilitet ift. implementeringen i
forskellige lægesystemer (med forskellig struktur og brugergrænseflade), og passer samtidig til en
basal logik på datamæssigt niveau, hvor notater og diagnoser alle har status som registreringer i en
database, med forskellige attributter tilknyttet. Svarende til celler, rækker og kolonner i et Excel-ark.
→ Se Emne 06 i Del 2, hvor relevante brugerhistorier fremgår.

6.2: Fremsøgning af diagnoser
Lægen kan have brug for at fremsøge diagnoser i en række forskellige situationer. Det kan være ved
registrering af nye diagnoser, redigering af eksisterende diagnoser, eller bare fremsøgning af en specifik
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diagnose for se oplysninger om inklusionskriterier eller mapping mellem specifikke ICPC- og ICDdiagnoser.
Adgangen til at fremsøge diagnoser skal derfor være tilgængelig de steder i lægesystemets
brugergrænseflade, hvor lægen kan se, oprette og redigere diagnoser. Det kan eksempelvis være
lægesystemets søgefunktion, “notatlisten”, “diagnoselisten” og de enkelte notater. Der kan også være
andre steder i lægesystemet, hvor adgang til fremsøgning af diagnoser giver mening.
Metadata pr. diagnose
Grundlæggende giver fremsøgning af diagnoser adgang til alle metadata i #diagnoseregisteret. Dvs.
ICPC-diagnoser, mappede ICD-diagnoser, alfabetisk indeks, inklusions- og eksklusionskriterier,
HOKUS-termer og relevante krydsreferencer mellem de nævnte parametre. Dette giver grundlag for
søgninger på med input af både koder og fritekst, hvor lægen løbende får vist søgeresultater i en liste,
mens han eller hun søger.
KiAP’s kodeværktøj demonstrerer på bedste vis, hvordan en sådan søgning foregår. Nedenfor er vist et
eksempel, hvor brugeren taster “r”, “ra” og til sidst “rad”.

Søgeterm “r”

Søgeterm “ra”

Søgeterm “rad”

Diagnosesøgningen i lægesystemet behøver ikke at være opsat på præcis denne måde. Men den skal
konceptuelt kunne give brugeren de muligheder, som er beskrevet og vist ovenfor.
Fremsøgning mhp. rapportering, kvalitetsvurdering og populationsperspektiver (fx som input til
klyngearbejde) er ikke beskrevet her, men vil være baseret på adgang til allerede registrerede
diagnoser pr. patient eller population, koblet med opslag i #diagnoseregisteret.
→ Se Emne 03 i Del 2, hvor relevante brugerhistorier fremgår.

6.3: Registrering af diagnoser
I denne sammenhæng forudsætter vi konceptuelt, at lægen registrerer diagnoser med afsæt i et (nyt
eller eksisterende) notat. Det er ikke altid relevant at registrere en diagnose på et notat, så der vil
naturligt optræde notater uden diagnoser i notatlisten. Se afsnit 5.1 for mere konkrete eksempler på
dette.
Nyt notat og ny kontaktdiagnose
Lægen modtager en patient i almindelig konsultation, og opretter et notat mens patienten er til stede.
Udfylder felterne #S, #O, #A og #P i dialog med patienten. Patienten har 38,5 i feber. Umiddelbart efter,
at patienten er gået, registrerer lægen kontaktdiagnosen “A03 Feber” på notatet.
Denne registrering foregår ved højreklik (eller tilsvarende) og fremsøgning direkte fra detaljevisningen af
notatet. Metadata for A03 fra diagnoseregisteret registreres dermed på notatet. Ikke som en kopiering,
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bare som en relation i tilknytning til diagnosekoden A03. Hvis lægen senere klikker ind på dette notat,
vil metadata for diagnosekoden være synlige i notatets detaljevisning.
Eksisterende notat og ny kontaktdiagnose
Hvis lægen ikke umiddelbart fik registreret kontaktdiagnosen i forbindelse med konsultationen, kan han
eller hun vende tilbage til notatet senere, og registrere den relevante kontaktdiagnose. Lægen henter
notatlisten for den givne patient, henter detaljevisningen for det relevante notat, fremsøger diagnose
med søgeterm “feber” (højreklik eller tilsvarende genvej på notatet), og tilknytter diagnosen “A03 Feber”
til notatet.
Epikrise og forløbsdiagnose
En patient har været i kontakt med lægen gentagne gange i løbet af de seneste måneder. Lægen har
registreret flere lungerelaterede kontaktdiagnoser (kategori: symptomer). Efter udredning på
lungemedicinsk afdeling stilles diagnosen KOL. Denne fremgår af epikrisen fra hospitalet. Lægen kan
herefter vælge en af disse handlinger:
. Højreklikke (eller tilsvarende funktion) på epikrisen og oprette et notat med reference til epikrisen,
samt registrere R95 Kronisk obstruktiv lungesygdom som forløbsdiagnose på notatet.
. Oprette nyt notat fra notatlisten, fremsøge diagnosen (højreklik eller tilsvarende genvej, søgeterm
“kol”) og registrere R95 Kronisk obstruktiv lungesygdom som forløbsdiagnose på notatet.
Eksempler
Se detaljevisning af et notat uden diagnose.
Se konceptuel visning af et notat med kontaktdiagnose.
Se konceptuel visning af et notat med forløbdiagnose.
→ Se Emne 02 i Del 2, hvor relevante brugerhistorier fremgår.

7: Tværsektoriel udveksling af diagnoser
7.1: Deling af diagnoser
Når “diagnosekortet” introduceres i lægesystemerne, er det hensigten at diagnoser i kategorierne
“Aktuelle” og “Relevante” default skal gøres tilgængelige for deling med patienten og andre
behandlingsansvarlige sundhedspersoner (fx på hospitalet). Diagnoser i kategorien “Øvrige” gøres ikke
umiddelbart tilgængelige for deling. Se figuren i afsnit 6.1, som viser dette.
Patient og pårørende
Patienten ser sine diagnoser i Min Læge app’en (og potentielt sundhed.dk, Patientoverblikket), og kan
her også give fuldmagt til at pårørende kan se diagnoserne. Endvidere kan patienten spærre for adgang
til diagnoser for specifikke sundhedspersoner, fra specifikke organisationer (fx en psykiatrisk afdeling)
og fra specifikke perioder. Spærringsmulighederne er dikteret af Min Spærring servicen på National
Service Platform.
Her vises det, hvordan aktuelle og relevante diagnoser stilles til rådighed for patient (og potentielt
pårørende) i Min Læge app’en:
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Figur #: Diagnoser, fuldmagt og spærring i Min Læge

Andre sundhedspersoner
Andre sundhedspersoner skal i fremtiden kunne ser aktuelle og relevante diagnoser for en given patient
(i aktuel behandling) via f.eks. sundhed.dk, Patientoverblikket og potentielt eget journalsystem.
→ Se Emne 07 i Del 2, hvor relevante brugerhistorier fremgår.

7.2: Henvisninger og epikriser
Udveksling af diagnoser mellem primær- og sekundærsektor:

Figur#: Mapping mellem ICPC og ICD
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Henvisning fra praktiserende læge
Ved udfærdigelse af en henvisning er diagnoseteksten altid den relaterede ICD-10 tekst med foranstillet
ICD-10 kode. Er det ICPC-10 teksten som er anført i EPJ er der kun tale om en ombytning af synlig ICPC
kode til ICD-10-kode. Hvis det derimod en ren ICPC tekst som på figur 19: A86 Forgiftning med ikkemedicinsk bliver den konverteret til sin ICD-10 koblede kode og tekststof med ICPC teksten foranstillet.
Epikrise fra hospital
Ved modtagelse af epikriser, hvor ICD-10 diagnoserne fra epikriserne overføres til EPJ påføres en ICPC
kode. I eksemplet figur 19 bliver diagnosen i EPJ P15 Encephalopathia alcoholica. I ca. 92 % af tilfældene
er denne mapning entydig. I de resterende tilfælde er der flere ICPC koder at vælge imellem på grund af
de to ICPC-kapitler afhængig af køn. Lægen får tilbudt de samlede relevante diagnosemuligheder
muligheder og vælger den relevante. Alternativt har EPJ systemet ved en algoritme for køn automatisk
udført udvælgelsen Lægen kan også ved mærkning vedhæfte en forløbsdiagnose som muliggør, at
epikrisen kan indgå i et bestemt forløb.
Således vil kommunikationen være stringent og uden risiko for misforståelser og et sammenhængende
tværfagligt patientforløb er en realitet.
→ Se Emne 05 i Del 2, hvor relevante brugerhistorier fremgår.

8: Introduktion til Del 2
Er nu lagt ind i selvstændigt Paper-dokument.
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