
 

  

 

Folketingets Sundhedsudvalg har den 27. april 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 

1193 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra Liselott Blixt (DF) og Susanne Zimmer (UFG). 

 

Spørgsmål nr. 1193:  

”Vil ministeren i fortsættelse af samråd 22/4-21 forespørge WHO om organisationens 

holdning til den nye neutrale kodegruppe i Danmark, herunder om kodegruppen ef-

ter WHO´s vurdering er i overensstemmelse med WHO´s retningslinjer, eller om de 

kan give anledning til udfordringer i internationale sammenhænge og i givet fald 

hvilke? ” 

 

Svar: 

WHO’s diag oseklassifikatio ssyste  ICD-10 er en klassifikation af sygdomme og an-

dre helbredsrelaterede tilstande, som har været anvendt i Danmark siden 1994. 

Sundhedsstyrelsen har oplyst, at de altid har anbefalet, at man i Danmark følger 

WHO’s or ativitet, heru der ikke lot ICD syste et ed også de a dre dele af 
WHO-FIC ”Fa ily of Classifi atio s” .  
 

Den 1. juli 2019 blev der indført nye diagnosekoder for funktionelle lidelser, der er 

placeret i et neutralt diagnosekapitel. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens kodevejled-

ning for funktionelle lidelser, at baggrunden for de nye diagnosekoder var, at der hid-

til havde været uensartet brug af de forskellige diagnoser, som hører til under samle-

betegnelsen funktionelle lidelser. Det havde den konsekvens, at patienter fik forskel-

lige diagnoser for det samme helbredsproblem, afhængig af hvem der stillede diagno-

sen. Hensigten med de nye diagnosekoder er at give en mere præcis diagnostik og 

bedre overblik over patientgruppen, der på sigt vil resultere i mere og bedre viden 

om funktionelle lidelser.  

 

Sundhedsministeriet er ikke bekendt med, at de nye diagnosekoder er blevet proble-

matiseret af WHO. Jeg har dog på baggrund af spørgsmålet bedt Sundhedsstyrelsen 

og Sundhedsdatastyrelsen om at gå i dialog med WHO og redegøre for, om der er ud-

fordringer forbundet med de nye diagnosekoder.  
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