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ICD-10 er et system til klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser udformet 

af WHO (World Health Organization). Verdenssundhedsorganisation er en FN-særorganisation 

der bistår regeringer i at styrke nationale sundhedsvæsener med vægt på den primære 

sundhedstjeneste. WHOs diagnoseliste anvendes i Danmark. ICD-10-systemet er inkorporeret 

i Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem, SKS. ICD er forkortelse for International 

Classification of Diseases. ICD-10 er således den tiende udgave af dette system - International 

sygdoms klassifikation udgave nr. 10.  

 

WHOs diagnoseliste (ICD-10) har siden 1. januar 1994 været anvendt i Danmark. ICD-10-

systemet er i Danmark inkorporeret i Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem, SKS, der ud over 

klassificering af sygdomme også indeholder klassificering af bl.a. undersøgelser, operationer og 

topografi. Diagnosekoderne i SKS har et "D" foran ICD-10-koden. Desuden kan de danske koder 

forsynes med endnu ét bogstav efter ICD-10-koden. Et eksempel på en dansk diagnosekode 

baseret på ICD-10-systemet kunne således være "DJ03.9F" (recidiverende akut 

halsbetændelse). 

Diagnoserne i ICD-systemet stilles ud fra særlige diagnostiske kriterier hvor der 

indgår symptomer, objektive fund ved undersøgelser af patienten og patientens sygehistorie. De 

er derved ikke, som tidligere, baseret på antagelser om sygdommens årsag. For de fleste 

sygdomme er der internationalt anerkendte diagnostiske kriterier, der enten bygger på 

videnskabelig evidens eller på faglig enighed, hvis der ikke forefindes videnskabelig evidens. De 

diagnostiske kriterier skal i størst mulige omfang være både specifik (kun dem med sygdom får 

diagnosen), sensitiv (alle med sygdommen skal også have diagnosen) og reliabel (Samme 

symptomer/tegn skal gives den samme diagnose uafhængigt af hvem der stiller diagnosen). 

 

Hierarkisk system 

Hovedlinjerne i ICD-10 er et hierarkisk system, således, at hvis en patient opfylder kravene til to 

eller flere diagnoser, er det diagnosen med det laveste nummer der har prioritet.  

Forudgået cifferkoden er et bogstav, og psykiske lidelser har forbogstavet "F". Koderne er 3- eller 

4-cifret, hvor de to første cifre beskriver hovedområdet, herefter et punktum, hvorefter det tredje 

ciffer beskriver undergruppen og det eventuelle fjerde ciffer beskriver den aktuelle sværhedsgrad. 
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Hvad er WHO 

WHO, World Health Organization, Verdenssundhedsorganisationen, blev 

oprettet som FN-særorganisation i 1948. WHO har hovedkvarter i Genève, 

seks regionalkontorer, hvoraf det europæiske ligger i København, samt  

144 landekontorer. 194 lande er medlem. 

WHO bistår regeringer i at styrke nationale sundhedsvæsener, specielt i 

ulande, med vægt på den primære sundhedstjeneste. Dertil kommer kampen 

mod smitsomme sygdomme,fx malaria, tuberkulose, aids og influenza.  

En succeshistorie var koordinationen af indsatsen, som førte til global 

udryddelse af  i 1980. 
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