Tilstande med ICF som
referenceramme
Genoptræning (SUL §140)

Indledning
De i alt 40 klassificerede tilstande repræsenterer områder af borgerens livssituation, som typisk
afdækkes, og som genoptræningsindsatserne rettes mod.
Tilstandene kan grupperes i 11 overordnede områder, der samler tilstandene på en meningsgivende
måde og gør det muligt at skabe overblik.
I samarbejdet med den kommunale arbejdsgruppe ved udviklingen af tilstandene til sundhedslovens
§140 genoptræning, har der bl.a. været særligt fokus på anvendelsen af ICF som begrebsramme for
tilstandene.
Med afsæt heri følger der nedenfor et forslag til, hvordan ICF kan anvendes som referenceramme
til de fælleskommunale tilstande.

Forslag til ICF som referenceramme
WHO's 'International Classification of Functioning, Disability and Health' (ICF) klassifikation er
internationalt anerkendt og bidrager til ensartethed og systematik i forbindelse med udredning og
beskrivelse af funktionsevne på forskellige områder.
Da ICF og den bio-psyko-sociale model er udbredt og anvendes mange steder i den kommunale
genoptræning, har arbejdsgruppen fundet det meningsfuldt at skabe en relation, og har opstillet et
forslag til hvordan ICF kan anvendes som referenceramme for tilstandene på området for §140
genoptræning.
FSIII-tilstande til genoptræning kan relateres til en af de to ICF-komponenter Aktivitet og deltagelse
eller Kroppens funktioner og anatomi (KFA).
I figur 1 på næste side illustreres det, hvordan tilstandene i de grønne kasser kan relateres til Aktivitet
og deltagelse, og tilstandene i de blå kasse kan relateres til Kroppens funktioner og anatomi.
I figur 2 illustreres tilstande og generelle oplysninger fra FSIII i relation til den bio-psyko-sociale
model.
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Figur 1 - Tilstandene til sundhedslovens §140 genoptræning præsenteret i de to ICF-komponenter Aktivitet og deltagelse og
Kroppens funktioner og anatomi.

Figur 2 - Tilstandene til sundhedslovens §140 genoptræning illustreret i sammenhæng med den bio-psyko-sociale model,
med indplacering af tilstandene på de respektive ICF-komponenter samt FSIII generelle oplysninger.
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