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Formáli
Alþjóðlega flokkunarkerfið um færni, fötlun og heilsu (ICF) 
kemur nú út á íslenskri tungu í fyrsta sinn. Kerfið var þróað og 
gefið út af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (World Health 
Organization) árið 2001 undir heitinu International Classification 
of Functioning, Disability and Health (ICF) og hefur það náð 
allmikilli útbreiðslu. Útgáfan markaði tímamót í umræðunni um 
heilbrigði og samspil þess við einstaklingsbundnar aðstæður og 
umhverfi fólks. Með ICF er unnt að flokka og skrá færni með 
tilliti til líkamlegs atgervis, athafna og þátttöku og fá yfirlit yfir 
umhverfisþætti sem ýta undir eða draga úr möguleikum fólks til 
þess að gegna samfélagslegum hlutverkum. Þetta er stórt skref 
frá fyrri flokkunarkerfum þar sem athyglin hefur fyrst og fremst 
beinst að flokkun sjúkdóma og afleiðingum þeirra með tilliti til 
líkamlegra og andlegra færniskerðinga. 

Íslensk þýðing ICF er samstarfsverkefni Embættis landlæknis og 
heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri (HA). Fyrirmæli 
um skráningu heilbrigðisupplýsinga og ákvarðanir og tilmæli 
um notkun flokkunarkerfa er eitt af skilgreindum hlutverkum 
Embættis landlæknis en embættið fékk leyfi Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunarinnar fyrir íslenskri þýðingu á ICF. Þýðingin var 
í höndum starfshóps hjá heilbrigðisvísindasviði HA samkvæmt 
samningi sem stofnanirnar tvær gerðu með sér síðla árs 2005. 
Nánari upplýsingar um þýðingarhópinn er að finna aftar í 
bókinni. 

Þýðingin var unnin samkvæmt tilmælum Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnunarinnar um þverfaglega vinnu og samstarf við fagfélög og 
notendur. Þegar þýðingarhópurinn hafði unnið fyrstu tillögur 
að þýðingum var leitað til fagfélaga sem tilnefndu fulltrúa í 
bakhópa. Bakhóparnir fengu ákveðna kafla til yfirferðar og síðan 



vann þýðingarhópurinn úr athugsemdum þeirra. Einnig voru 
ákveðin grunnhugtök og hugtök sem erfiðlega gekk að ná sátt um 
bakþýdd. Eftir lagfæringu og samræmingu á flokkunarkerfinu 
öllu var á árinu 2009 birt kynningarútgáfa af ICF á vef Embættis 
landlæknis og  var fag- og notendafélögum send tilkynning um 
birtinguna með óskum um frekari ábendingar. Málþing um 
þýðinguna var síðan haldið síðla árs 2010 þar sem þýðingin 
var rædd enn frekar af fagfólki og notendum. Afmarkaður 
hópur áhugafólks hélt samstarfinu áfram um hríð og þeirri 
samræmingarvinnu lauk ekki endanlega fyrr en um mitt ár 2011. 
Nokkrar uppfærslur og viðbætur við flokkunarkerfið hafa komið 
frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni síðan þá og hefur þeim 
verið bætt inn í íslensku útgáfuna. 

Það var töluverð áskorun að þýða þetta umfangsmikla verk 
og ná sátt um heiti og útskýringar á svo mörgum og flóknum 
hugtökum og  hafa jafnframt yfirsýn yfir hugtakaflóruna í ICF 
og gæta nákvæmni og samræmis í orðalagi. Í öllu vinnuferlinu 
reyndu þýðendur að hafa það að leiðarljósi að vera trúir bæði 
hinu upprunalega verki og íslenskri tungu. Eflaust munu flestir 
notendur kerfisins rekast á einstök hugtök og skýringar sem koma 
þeim ókunnuglega fyrir sjónir, en eitt af markmiðum ICF er að 
byggja upp sameiginlegt orðfæri ólíkra fagstétta, þjónustunotenda 
og almennings.  

Íslenska útgáfan sem hér lítur dagsins ljós er svokölluð „stutt 
útgáfa“ af ICF sem takmarkast við hugtök á tveimur efstu stigum 
flokkunarkerfisins auk inngangs og viðauka. ICF- flokkunarkerfið 
í heild sinni spannar hugtök á allt að fjórum stigum, en öll 
hugtökin og útskýringar á þeim er að finna á vefnum www.
SKAFL.is, bæði á íslensku og ensku.

ICF er í stöðugri þróun og eflaust verða notendur þess varir 
við ákveðnar takmarkanir. Umbætur á kerfinu byggjast á þeirri 



reynslu sem fæst með notkun þess og marvissu rannsóknarstarfi. 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hvetur eindregið til þess að ICF 
sé notað á sem fjölbreytilegastan hátt innan velferðarþjónustunnar 
og í öðrum aðstæðum er tengjast heilsu í víðum skilningi, svo sem 
í menntun og atvinnulífi. 

Það er von okkar og trú að hin íslenska útgáfa af ICF muni koma 
að góðum notum. Okkar bestu þakkir til allra þeirra sem hafa lagt 
hönd á plóginn til þess að þetta verk mætti verða að veruleika.

Desember 2014
Geir Gunnlaugsson landlæknir
Guðrún Pálmadóttir verkefnisstjóri
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1 Bakgrunnur 
Rit þetta fjallar um Alþjóðlega flokkunarkerfið um færni, fötlun 
og heilsu sem almennt gengur undir heitinu ICF1. Meginmark-
mið flokkunarkerfisins er að samræma og staðla orðfæri og 
skapa umgjörð til að lýsa heilbrigðisástandi og heilbrigðistengdu 
ástandi fólks. Ólíkir þættir heilsu eru tilgreindir í kerfinu auk 
heilsutengdra þátta er lúta að velferð (svo sem menntun og 
störf ). ICF snýst því bæði um heilsusvið og heilsutengd svið sem 
er lýst frá fleiri sjónarhornum. Líkamleg, einstaklingsbundin og 
samfélagsleg sjónarhorn birtast í tveimur grunnlistum sem eru 
(1) Líkamsstarfsemi og líkamsbygging og (2) Athafnir og þátt-
taka2. Ólík atriði, er lúta að einstaklingi sem býr við ákveðinn 
heilsufarsvanda, eru flokkuð á kerfisbundinn hátt í ICF3 (t.d. 
hvað einstaklingur með ákveðinn sjúkdóm eða röskun gerir eða 
getur gert). Færni er yfirhugtak sem nær yfir alhliða líkamsstarf-
semi, athafnir og þátttöku, á sama hátt og fötlun er yfirhugtak 
fyrir skerðingu, hömlun við athafnir og takmarkaða þátttöku. 
ICF nær einnig yfir umhverfisþætti sem eru í samspili við öll 
þessi hugtök. Sá sem notar kerfið getur því dregið upp lýsandi 
þversnið af færni, fötlun og heilsu einstaklings á ólíkum sviðum. 

1 Textinn er endurskoðun á Flokkunarkerfinu um skerðingu, fötlun og örorku (ICDIH) sem 
var gefið út af  Alþjóðaheilbrigðismálastofnunni árið 1980. Síðustu fimm árin hefur kerfið 
verið þróað áfram með kerfisbundnum vettvangsrannsóknum og samráði á alþjóðlegum 
grunni. ICF var samþykkt til notkunar í alþjóðlegu samhengi 22. maí 2001 á 54. Alþjóðlega 
heilbrigðisþinginu (samþykkt WHA54.21).

2 Þessi hugtök sem leysa af  hólmi fyrri hugtök, þ.e. „skerðingu“, „fötlun“ og „örorku“, 
 víkka flokkunarkerfið og veita möguleika á að lýsa jákvæðri reynslu. Nýju hugtökin eru 
nánar skilgreind í þessum inngangi og lýst nákvæmlega í flokkunarkerfinu sjálfu. Það 
er mikilvægt að hafa í huga að hugtökin hafa hér sérstaka merkingu sem getur verið 
frábrugðin þeirri merkingu sem lögð er í þau í daglegu tali. 

3 Svið er hagnýt og mikilvæg samsetning þátta innan líkamsstarfsemi, líffræðilegrar bygging-
ar, athafna, verka eða daglegs lífs. 
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ICF tilheyrir „fjölskyldu“ alþjóðlegra flokkunarkerfa um 
heilsu sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health 
Organization [WHO]) hefur þróað í ýmiss konar tilgangi. 
Flokkunarkerfin eru rammi fyrir skráningu víðtækra heilsufars-
upplýsinga (t.d. sjúkdómsgreiningar, færni, fötlun og ástæður 
þess að leitað er eftir heilbrigðisþjónustu) þar sem stöðluðu 
orðfæri er beitt. Þau auðvelda því fagfólki og vísindamönnum 
um allan heim að hafa samskipti sín á milli um málefni er lúta 
að heilbrigði og heilbrigðisþjónustu.

Í hinum alþjóðlegu flokkunarkerfum WHO eru heilsufarsvandar 
(sjúkdómar, raskanir, áverkar, o.s.frv.) flokkaðir og skráðir með 
ICD-10 (skammstöfun fyrir Alþjóðlega flokkun sjúkdóma, 
10. útgáfu)4 en heilsutengd færni og fötlun með ICF. ICD-10 
og ICF bæta því hvort annað upp5 og notendur eru hvattir til 
að nota kerfin saman. Sjúkdómsgreiningar, raskanir og aðrir 
heilsufarsvandar eru skráðir í ICD-10 og skráningin fær aukið 
gildi með upplýsingum um færni sem er skráð í ICF. Samþætt-
ar upplýsingar um sjúkdómsgreiningar og færni6 gefa breiðari 
og ítarlegri mynd af heilsu fólks og samfélaga sem nýtist við 
ákvarðanatöku.

4 International Statistical Classification of  Diseases and Related Health Problems, 10. 
útgáfa, 1–3. bindi. Genf, World Health Organization, 1992–1994. 

5 Það er einnig mikilvægt að gefa gaum að sköruninni sem er á milli ICD-10 og ICF. Bæði 
flokkunarkerfin byrja á líkamskerfunum. Skerðingar vísa til líkamsbyggingar og starfsemi 
sem eru venjulega hluti af  ,,sjúkdómsferli“ og þess vegna einnig notaðar í ICD-10. Í 
ICD-10 eru skerðingar (eins og merki og einkenni) notaðar fyrir hluta af  því sem einkennir 
,,sjúkdóm“, eða sem ástæða fyrir tengslum við heilbrigðiskerfið. Í ICF eru skerðingar 
notaðar til að lýsa vandamálum í líkamsstarfsemi og líkamsbyggingu er tengjast heilsufars-
vanda. 

6 Tveir einstaklingar með sama sjúkdóm geta haft mismikla færni og tveir einstaklingar með 
álíka mikla færni þurfa ekki nauðsynlega að búa við sama heilsufarsvanda. Samþætt notkun 
kerfanna eykur því gæði upplýsinganna í læknisfræðilegu samhengi. Í ICF ætti því ekki að 
sneiða hjá hefðbundnu greiningarferli en í sumum tilvikum er hægt að nota ICF eingöngu.
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Flokkunarkerfi WHO eru mikilvæg verkfæri til að lýsa og bera 
saman heilsu samfélaga í alþjóðlegu samhengi. Unnt er að 
sameina upplýsingar um dánartíðni (fengnar með ICD-10) og 
afleiðingar heilsufarsvanda (fengnar með ICF) í yfirlit yfir heilsu 
samfélaga. Þannig skapast tækifæri til að fylgjast með heilsu og 
meta áhrif ólíkra þátta á dauðsföll og sjúkdóma. 

Með tilkomu ICF hefur áherslan færst frá afleiðingum sjúkdóma 
(útgáfa ICIDH 1980) til lýsinga á því hvernig heilsu er háttað. 
Afleiðingar lýsa áhrifum sjúkdóma eða annars konar röskun en 
ICF er hlutlaust með tilliti til orsaka. Rannsakendur geta ályktað 
um orsakir með því að beita viðeigandi rannsóknaraðferðum. 
Nálgun ICF er einnig frábrugðin sjónarhornum er leggja megin-
áherslu á áhrifa- og áhættuþætti er lúta að heilsu. Listanum yfir 
umhverfisþætti í ICF er ætlað að auðvelda rannsóknir á slíkum 
þáttum en með honum er lýst aðstæðunum sem einstaklingur-
inn býr við.
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2 Markmið ICF
Notagildi ICF er margþætt og því er ætlað að þjóna ólíkum 
fræðigreinum og sviðum. Sértæk markmið með útgáfu ICF eru 
að:
• skapa vísindalegan grundvöll fyrir skilning og rannsóknir 

á heilbrigðisástandi, heilbrigðistengdu ástandi, útkomu og 
áhrifaþáttum,

• byggja upp sameiginlegt orðfæri fyrir heilheilbrigðisástand 
og heilbrigðistengt ástand til þess að auðvelda samskipti 
þeirra er nota kerfið, svo sem heilbrigðisstarfsfólks, 
rannsakenda, stefnumótenda og almennings, þar með talið 
fatlaðs fólks, 

• skapa grundvöll fyrir samanburð á upplýsingum á milli 
landa, faghópa og þjónustusviða á mismunandi tímum,

• láta í té kerfisbundið kóðunarkerfi fyrir skráningu heil-
brigðisupplýsinga.

Markmiðin eru tengd innbyrðis og lýsa þörfinni fyrir skýrt og 
hagnýtt kerfi sem má nota við stefnumótun, gæðaeftirlit og mat 
á útkomu í ólíkum menningarheimum.

2.1 Beiting ICF

ICIDH hefur verið notað í ýmsum tilgangi allt frá því að 
tilraunaútgáfa af því kom út 1980. ICIDH hefur til dæmis verið 
notað sem:
• tölfræðilegt verkfæri við söfnun og skráningu upplýsinga 

(t.d. rannsóknir og kannanir á samfélögum eða stjórnun 
upplýsingakerfa), 

• rannsóknarverkfæri til að mæla útkomu, lífsgæði eða 
umhverfisþætti,
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• verkfæri í starfi til að greina þjónustuþörf, ákvarða meðferð 
við ákveðnu ástandi, meta starfshæfni, nota í endurhæfingu 
og meta árangur,

• verkfæri í samfélagslegri stefnumótun er lýtur að félagslegu 
öryggi, bótakerfi og hönnun og innleiðingu reglugerða,

• verkfæri í menntun við námskrárgerð, vitundarvakningu 
og innleiðingu samfélagslegra aðgerða.

Þar sem ICF er flokkunarkerfi, sem nær til bæði heilsu og 
heilsutengdra þátta, nýtist það einnig við tryggingakerfi, félags-
leg öryggiskerfi, launþegakerfi, menntun og fjármál, félagslega 
stefnumótun, almenna þróun lagaumhverfis og umhverfis-
breytingar. ICF hefur verið viðurkennt sem eitt af félagslegum 
flokkunarkerfum Sameinuðu þjóðanna en það tekur mið af 
reglum Sameinuðu þjóðanna um jöfn tækifæri fyrir fatlað fólk 
(The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for 
Persons with Disabilities)7. ICF er því verkfæri sem nýtist við að 
hrinda í framkvæmd alþjóðlegum yfirlýsingum um mannréttindi 
og fylgja eftir lagasetningum þar að lútandi.

Notagildi ICF er víðtækt. Sem dæmi má nefna félagslegt öryggi, 
mat á skipulagðri heilbrigðisþjónustu og kannanir á afmörk-
uðum hópum sem og samfélögum á landsvísu og alþjóðlegum 
vettvangi. ICF lætur í té hugmyndafræðilega umgjörð fyrir upp-
lýsingar sem nýtast í heilbrigðisþjónustu. Sem dæmi um slíka 
þjónustu má nefna forvarnir, heilsueflingu og eflingu þátttöku 
með því að fjarlægja eða minnka samfélagslegar hindranir og 
ýta undir félagslegan stuðning og hvetjandi úrræði. ICF kemur 
einnig að góðum notum við rannsóknir á heilbrigðiskerfinu er 
lúta að mati og stefnumótun.

7 The Standard Rules on the Equalization of  Opportunities for Persons with Disabilities. 
Samþykkt í 48. málstofu á aðalfundi Sameinuðu þjóðanna 20. desember 1993 (samþykkt 
48/96). New York, NY, United Nations Department of  Public Information, 1994.
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3. Eiginleikar ICF
Flokkunarkerfi á að sýna skýrt hvað það flokkar. Einnig þurfa 
umfang, skipulag og flokkunareiningar þess að vera augljós 
sem og hvernig þessi atriði hafa áhrif hvert á annað. Hér á eftir 
verður gerð grein fyrir grunneiginleikum ICF. 

3.1 Algildi ICF

ICF nær yfir alla þætti heilsu auk nokkurra heilsutengdra þátta 
sem lúta að velferð. Þessu er lýst sem heilsusviðum og heilsutengd‑
um sviðum.8 Flokkunarkerfið tengist heilsu í víðu samhengi en 
nær ekki til aðstæðna sem ekki hafa með heilsu að gera, svo sem 
ýmissa félagslegra eða efnahagslegra aðstæðna. Kynþáttur, kyn, 
trúarbrögð og aðrir félagslegir þættir geta til dæmis dregið úr 
möguleikum fólks til þess að vinna verk í sínu daglega umhverfi 
en þessir þættir eru ekki flokkaðir í ICF þar sem takmörkuð 
þátttaka af þeirra völdum hefur ekki með heilsu að gera. 
Það er útbreiddur misskilningur að ICF eigi aðeins við fatlað 
fólk. Í raun á kerfið við alla því með ICF er mögulegt að lýsa 
öllum heilsu- og heilsutengdum sviðum. ICF hefur því algilt 
notagildi.9 

8 Dæmi um heilsusvið eru að sjá, heyra, ganga, læra og muna en dæmi um heilsutengd svið 
eru samgöngur, menntun og félagsleg samskipti.

9 Bickenbach JE, Chatterji S, Badley EM, Üstün TB. Models of  disablement, universalism 
and the ICIDH, Social Science and Medicine, 1999, 48:1173–1187.
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3.2 Umfang ICF 

Með ICF má lýsa færni fólks og takmörkun á henni og kerfið 
skapar umgjörð til að halda utan um þessar upplýsingar. 
Upplýsingar nar eru skipulagðar á merkingarbæran, innbyrðis 
tengdan og aðgengilegan máta.

Í ICF raðast upplýsingar í tvo stofna. Fyrri stofninn tekur til 
færni og fötlunar og hinn síðari til aðstæðna. Báðir stofnar 
skiptist í tvo hluta:

Stofn 1. Færni og fötlun
Hlutinn um líkamann hefur tvo flokka, annan um líkams-
starfsemi og hinn um líkamsbyggingu. Kaflar beggja flokka eru 
skipulagðir í samræmi við líkamskerfin.
Hlutinn um athafnir og þátttöku spannar öll svið færni frá 
bæði einstaklingsmiðuðu og samfélagslegu sjónarhorni.

Stofn 2. Aðstæður
Annar hluti aðstæðna er listi yfir umhverfisþætti. Umhverfis-
þættir hafa áhrif á öll svið færni og fötlunar. Köflunum í þessum 
hluta er raðað þannig að nærumhverfi einstaklingsins kemur 
fyrst og hið almenna umhverfi síðast. 
Hinn hluti aðstæðna er einstaklingsbundnir þættir en þeir eru 
ekki flokkaðir í ICF vegna hins mikla félaglega og menningar-
lega fjölbreytileika sem þar kemur til. 

Hlutana um færni og fötlun í stofni 1 má nota á tvo vegu. 
Annars vegar til að tilgreina vanda, t.d. skerðingu, hömlun við 
athafnir eða takmarkaða þátttöku sem heyra undir yfirhugtakið 
fötlun. Hins vegar geta þeir táknað atriði þar sem vandi er ekki 
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til staðar, þ.e. hlutlausa þætti er lúta að heilsu- og heilsutengdum 
sviðum og heyra undir yfirhugtakið færni.

Hlutarnir um færni og fötlun eru túlkaðir sem fjórar aðgreindar, 
en tengdar, hugsmíðar sem eru aðgerðabundnar með skýrivís-
um. Líkamsstarfsemi og líkamsbygging eru aðgerðabundnar í 
formi breytinga á lífeðlisfræðilegum kerfum eða líffærafræðilegri 
byggingu. Athöfnum og þátttöku er lýst með tveimur aðskildum 
hugsmíðum: getu og framkvæmd (sjá kafla 4.2).

Litið er á færni og fötlun sem virka víxlverkun10 milli heilsufars-
vanda (sjúkdóma, skerðinga, áverka, áfalla, o.s.frv.) og aðstæðna. 
Aðstæður eru bæði einstaklingsbundnir þættir og umhverfisþætt-
ir eins og áður greinir. Listinn yfir umhverfisþætti er mikilvægur 
hluti flokkunarkerfisins en samspil er á milli umhverfisþátta og 
allra hluta færni og fötlunar. Grunnhugsmíð hlutans um um-
hverfisþætti eru þau hvetjandi og hindrandi áhrif hins efnislega 
og félagslega umhverfis og viðhorfanna sem þar ríkja.

3.3 Flokkunareiningar ICF

ICF flokkar heilbrigðisástand og heilbrigðistengt ástand. Ein-
ingar kerfisins eru flokkar er lúta að heilsusviðum og heilsu-
tengdum sviðum. Það er mikilvægt að hafa í huga að flokkunar-
einingarnar eru ekki einstaklingarnir sem slíkir en ICF flokkar 
ekki fólk heldur lýsir stöðu sérhvers einstaklings með tilliti til 
heilsusviða og heilsutengdra sviða. Lýsingin á alltaf við ákveðnar 
aðstæður með tilheyrandi umhverfis- og einstaklingsbundnum 
þáttum.

10 Líta má á þessa víxlverkun sem ferli eða afleiðingu eftir því hver er að nota kerfið.
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3.4 Framsetning ICF

ICF er sett fram í tveimur útgáfum til þess að mæta þörfum 
ólíkra notenda fyrir nákvæmni á ýmsum stigum.

Langa útgáfan af ICF er nákvæm flokkun á fjórum þrepum. 
Hægt er að sameina lægri þrepin í flokka á öðru þrepi fyrir alla 
kafla kerfisins. Tveggja þrepa kerfið birtist í stuttu útgáfinni af 
ICF.
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4. Yfirlit yfir hluta ICF

SKILGREININGAR11 

Líkamsstarfsemi er lífeðlisfræðileg starfsemi líkamskerfa 
(sálræn starfsemi meðtalin).

Líkamsbygging er líffærafræðilegir hlutar líkamans, svo 
sem líffæri og útlimir og einingar þeirra.

Skerðingar eru vandamál tengd líkamsstarfsemi eða 
líkamsbyggingu, það er merkjanleg frávik eða vöntun. 

Athöfn er verk eða gjörð sem einstaklingur innir af hendi.

Þátttaka er félagsleg aðild einstaklings að daglegu lífi.
Hömlun við athafnir er erfiðleikar einstaklings við að 
inna af hendi verk eða gjörðir.

Takmörkuð þátttaka er erfiðleikar sem einstaklingur 
upplifir í tengslum við félagslega aðild sína að daglegu lífi.

Umhverfisþættir eru hinar efnislegu, félagslegu og skoð-
anamótandi aðstæður sem fólk býr við. 

11 Sjá einnig viðauka 1: Flokkunarfræði og íðorð.
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Yfirlit yfir hugtökin er að finna í töflu 1. Þau og aðgerðabinding 
þeirra eru útskýrð nánar í kafla 5.1. Taflan sýnir að:

• ICF hefur tvo stofna og að hvor um sig skiptist í tvo hluta:

 Stofn 1. Færni og fötlun
  (a) Líkamsstarfsemi og líkamsbygging
  (b) Athafnir og þátttaka

 Stofn 2. Aðstæður
  (c) Umhverfisþættir
  (d) Einstaklingsbundnir þættir

• Alla hlutana má tákna bæði á jákvæðan og neikvæðan 
máta.

• Hver hluti hefur nokkur svið og á hverju sviði eru flokkar 
sem mynda einingar flokkunarkerfisins. Hægt er að skrá 
heilsusvið og heilsutengd svið einstaklings með því að velja 
viðeigandi kóða fyrir hvern flokk og bæta við þá skýrivís-
um. Skýrivísar eru tölugildi sem segja til um umfang eða 
magn færni eða fötlunar eða að hve miklu leyti umhverfis-
þáttur er hvetjandi eða hindrandi.
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Tafla 1. Yfirlit yfir ICF

Stofn 1: Færni og fötlun Stofn 2: Aðstæður

Hlutar 
Líkams

starfsemi og 
líkamsbygging

Athafnir og 
þátttaka

Umhverfis
þættir

Einstaklings
bundnir 
þættir

Svið
Líkamsstarfsemi, 
Líkamsbygging

Daglegt líf, 
(viðfangs efni, 

gjörðir)

Ytri áhrif 
á færni og 

fötlun

Innri áhrif 
á færni og 

fötlun

Hug
smíðar

Breytingar á 
líkamsstarf

semi, (lífeðlis
fræðilegar) 

Breytingar á 
líkams byggingu 

(líffærafræði
legar)

Geta til að 
vinna verk 
í stöðluðu 
umhverfi 

Framkvæmd 
verks í eigin 

umhverfi

 Hvetjandi eða 
 hindr andi 

áhrif 
efnislegs, 

félagslegs og 
skoðana
mótandi 

umhverfis 

Áhrif sem 
rekja má til 
eiginleika 

einstakling
sins

Jákvæð 
mynd

Samhæfð 
líkamsstarfsemi 

og líkams
bygging

Athafnir og 
þátttaka Hvatar Á ekki við 

Færni

Neikvæð 
mynd

Skerðing

Hömlun 
við athafnir 
Takmörkuð 

þátttaka Hindranir Á ekki við

Fötlun
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Tafla 1. Yfirlit yfir ICF

Stofn 1: Færni og fötlun Stofn 2: Aðstæður
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Umhverfis
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Svið
Líkamsstarfsemi, 
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Daglegt líf, 
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gjörðir)

Ytri áhrif 
á færni og 

fötlun

Innri áhrif 
á færni og 

fötlun

Hug
smíðar

Breytingar á 
líkamsstarf

semi, (lífeðlis
fræðilegar) 

Breytingar á 
líkams byggingu 

(líffærafræði
legar)

Geta til að 
vinna verk 
í stöðluðu 
umhverfi 

Framkvæmd 
verks í eigin 

umhverfi

 Hvetjandi eða 
 hindr andi 

áhrif 
efnislegs, 

félagslegs og 
skoðana
mótandi 

umhverfis 

Áhrif sem 
rekja má til 
eiginleika 

einstakling
sins

Jákvæð 
mynd

Samhæfð 
líkamsstarfsemi 

og líkams
bygging

Athafnir og 
þátttaka Hvatar Á ekki við 

Færni

Neikvæð 
mynd

Skerðing

Hömlun 
við athafnir 
Takmörkuð 

þátttaka Hindranir Á ekki við

Fötlun

4.1 Líkamsstarfsemi, líkamsbygging og skerðingar 

Skilgreiningar: Líkamsstarfsemi er lífeðlisfræðileg starfsemi  
  líkamskerfa (sálræn starfsemi meðtalin).

Líkamsbygging er hinir líffærafræðilegu hlutar 
líkamans eins og líffæri og útlimir og einingar 
þeirra.

Skerðingar eru vandamál tengd líkamsstarf‑
semi eða líkamsbyggingu, það er merkjanleg 
frávik eða vöntun. 

(1) Líkamsstarfsemi og líkamsbygging eru flokkaðar hvor í 
sínu lagi en samhliða. Til dæmis er skyn mannsins eins og 
„sjón“ að finna undir líkamsstarfsemi og samsvarandi atriði 
í líkamsbyggingu er „augað og tengdir hlutar“. 

(2) „Líkami“ vísar til mannsins sem lífveru og því fellur heilinn 
og starfsemi hans (t.d. hugur) hér undir. Hugarstarf (þ.á m. 
sálræn starfsemi) telst því til líkamsstarfsemi.

(3) Líkamsstarfsemi og líkamsbygging eru flokkaðar í samræmi 
við líkamskerfi og því er ekki litið á líkamsbyggingu sem 
líffæri.12 

12 Þrátt fyrir að líffærastig sé nefnt í ICIDH, sem var gefið úr árið 1980, er skilgreiningin á 
,,líffæri“ ekki skýr. Venjulega er litið á augu og eyru sem líffæri en samt sem áður er erfitt að 
tilgreina og ákvarða mörk þeirra. Það sama á við um útlimi og innri líffæri. Í stað þess að 
nota ,,líffæri“ sem gefur til kynna afmarkaða líkamlega heild eða einingu er orðið „líkams-
bygging“ notað í ICF.
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(4) Skerðingar á líkamsbyggingu geta verið vansköpun, galli, 
vöntun eða önnur merkjanleg frávik. Hugmyndir um 
skerðingar eru í samræmi við líffræðilega13 þekkingu 
á vefjum, frumum, frumueiningum og sameindum. Af hag-
kvæmniástæðum nær listinn ekki yfir þessi stig líffræðinnar. 
Í flokkunarkerfinu er hinn líffræðilegi grunnur skerðinga 
samt hafður að leiðarljósi og það væri svigrúm til þess að 
dýpka flokkunarkerfið þannig að það nái einnig til frumna 
og sameinda. Heilbrigðisstarfsfólk ætti að hafa í huga að 
skerðingar jafngilda ekki undirliggjandi meinafræði heldur 
segja þær til um hvernig hún birtist. 

(5) Skerðingar gefa til kynna frávik frá ákveðnum líflækn-
isfræðilegum staðli eða því sem er talið vera dæmigert 
fyrir ástand líkamans og starfsemi hans. Skilgreiningar á 
skerðingum eru alla jafna gerðar af þeim sem hafa viður-
kennda menntun til þess að meta líkamlega og andlega 
starfsemi.

(6) Skerðingar geta verið tímabundnar eða varanlegar, stigvax-
andi, stigminnkandi eða stöðugar. Þær geta verið samfelldar 
eða komið og farið. Frávik frá almennum viðmiðum geta 
verið smávægileg eða veruleg og breytileg frá einum tíma 
til annars. Þessum einkennum eru gerð skil með ítarlegri 
lýsingum, sér í lagi með því að bæta skýrivísum við kóðin. 

13 Þess vegna eiga skerðingarnar, sem eru kóðaðar í heildarútgáfu ICF, að vera augljósar 
eða merkjanlegar öðrum en einstaklingnum sem um ræðir, með beinu áhorfi eða ályktun er 
byggist á athugun. 
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(7) Skerðingar eru ekki háðar orsökum þeirra eða því hvernig 
þær eru til komnar. Sjónleysi eða vöntun á útlim getur til 
dæmis verið vegna erfðagalla eða meiðsla. Skerðing á sér 
alltaf einhverja orsök en orsökin ein og sér dugar ekki endi-
lega til að útskýra skerðinguna sem slíka. Þegar skerðing er 
til staðar er einhver starfræn truflun í líkamsstarfsemi eða 
líkamsbyggingu en hún getur tengst ólíkum sjúkdómum, 
röskunum eða líffræðilegu ástandi. 

(8) Skerðingar geta verið hluti af eða birtingarform heilsufars 
en þurfa ekki endilega að þýða að sjúkdómur sé til staðar 
eða að líta beri á einstaklinginn sem sjúkan.

(9) Skerðingar eru víðtækari og umfangsmeiri en röskun eða 
sjúkdómur. Vöntun á fótlegg er skerðing á líkamsbyggingu 
en hvorki röskun né sjúkdómur.

(10) Skerðingar geta leitt til annarra skerðinga. Til dæmis getur 
lítill vöðvastyrkur dregið úr hreyfingu, starfsemi hjartans 
getur tengst fráviki í starfsemi öndunarfæra og skerta skynj-
un má tengja við hugsun.

(11) Sumir flokkar líkamsstarfsemi og líkamsbyggingar virðast 
skarast við ICD-10, sérstaklega með tilliti til einkenna og 
merkja. Markmið þessara flokkunarkerfa eru hins vegar 
ólík. ICD-10 flokkar einkenni til að skrá sjúkleika eða 
notkun á þjónustu en ICF sýnir þau sem hluta af líkams-
starfsemi sem má koma í veg fyrir eða nýta til þess að koma 
auga á þarfir notenda. Mestu máli skiptir að í ICF á að 
nota líkamsstarfsemi og líkamsbyggingu samhliða flokkun-
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um í athöfnum og þátttöku.

(12) Skerðingar eru flokkaðar í viðeigandi flokka með því að 
nota tilgreind auðkenni (t.d. til staðar eða ekki til staðar 
eftir ákveðnum viðmiðum). Viðmiðin eru þau sömu fyrir 
líkamsstarfsemi og líkamsbyggingu, það er: (a) tap eða 
vöntun, (b) minnkun, (c) aukning eða ofgnótt og (d) 
frávik. Þegar skerðing er til staðar má meta hana út frá 
umfangi með því að nota hina almennu skýrivísa ICF.

(13) Samspil er milli umhverfisþátta og líkamsstarfsemi, til 
dæmis milli loftgæða og öndunar, ljóss og sjónar, hljóða 
og heyrnar, truflandi áreitis og athygli, áferðar yfirborðs og 
jafnvægis og hitastigs og hitastýringar líkamans. 

4. 2 Athafnir og þátttaka / hömlun við athafnir og 
takmörkuð þátttaka

Skilgreiningar: Athöfn er verk eða gjörð sem einstaklingur  
  innir af hendi.

Þátttaka er félagsleg aðild einstaklings að 
daglegu lífi.

Hömlun við athafnir er erfiðleikar einstaklings 
við að inna af hendi verk eða gjörðir.

Takmörkuð þátttaka er erfiðleikar sem einstak‑
lingur upplifir í tengslum við félagslega aðild 
sína að daglegu lífi.
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(1) Athafna- og þátttökusviðin eru sett fram í einum lista sem 
lýsir daglegu lífi, allt frá einföldum grunnathöfnum, eins 
og að læra einföld atriði eða horfa til flóknari sviða eins 
og samskipta og atvinnu. Þennan hluta kerfisins má nota 
til að tákna athafnir (a), þátttöku (p) eða hvort tveggja. 
Sviðin í þessum hluta eru aðgerðabundin með skýrivísum 
fyrir framkvæmd og getu. Listinn er án endurtekninga og 
upplýsingar skarast ekki (sjá töflu 2).
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Tafla 2. Athafnir og þátttaka: Skráning upplýsinga

Svið Skýrivísar

Framkvæmd Geta

d1 Nám og beiting 
 þekkingar

d2 Almenn viðfangsefni 
og kröfur

d3 Tjáskipti

d4 Hreyfanleiki

d5 Eigin umsjá

d6 Heimilislíf

d7 Samskipti og tengsl

d8 Meginsvið daglegs lífs

d9 Samfélagsþátttaka, 
félagslíf og borgaraleg 
aðild
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Tafla 2. Athafnir og þátttaka: Skráning upplýsinga

Svið Skýrivísar
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d1 Nám og beiting 
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(2) Skýrivísirinn fyrir framkvæmd lýsir því hvað einstaklingur 
gerir í eigin umhverfi. Umhverfið tekur mið af samfélags-
legum þáttum og því má einnig líta á framkvæmd sem 
„félagslega aðild að daglegu lífi“ eða „upplifun og reynslu“ 
fólks við þær aðstæður sem það býr við.14 Aðstæðurnar 
spanna umhverfisþættina, það er allar hliðar hins efnislega, 
félagslega og skoðana mótandi heims og eru kóðaðar í 
hlutanum um umhverfisþætti.

 (3) Skýrivísirinn fyrir getu lýsir hæfni einstaklings til að inna af 
hendi verk eða athöfn. Með hugsmíðinni er reynt að gefa 
til kynna mestu mögulega færni sem einstaklingurinn getur 
náð á ákveðnu sviði á hverjum tíma. Til að meta fulla getu 
einstaklingsins þarf umhverfið að vera „staðlað“ svo unnt sé 
að draga úr hinum margvíslegu áhrifum sem mismunandi 
umhverfi hefur á hæfni fólks. Staðlað umhverfi gæti verið: 
(a) umhverfi sem er venjulega notað þegar geta er formlega 
metin eða (b) annað umhverfi sem gera má ráð fyrir að 
virki sem slíkt. Kalla mætti slíkt umhverfi „samræmt 
umhverfi“ eða „viðmiðsumhverfi“. Geta endurspeglar því 
hæfni einstaklings eftir að umhverfið hefur verið lagað að 
honum. Aðlögunin þarf að vera sú sama fyrir allt fólk í 
öllum löndum svo unnt sé að gera alþjóðlegan samanburð. 
Einkenni samræmds umhverfis eða umhverfisins sem mið-
að er við má kóða sem umhverfisþætti. Bilið á milli getu 
og framkvæmdar endurspeglar muninn á eigin umhverfi 

14 Í skilgreiningunni á „þátttöku“ kemur fyrir hugtakið félagsleg aðild. Tillögur að skil-
greiningum á ,,félaglegri aðild“ fela það í sér að taka þátt, vera hluti af, eiga hlutdeild í, vera 
viðurkenndur eða að hafa aðgang að nauðsynlegum úrræðum. Í töflu 2 er framkvæmd 
eini skýrivísirinn til að aðgerðabinda þátttöku. Þetta þýðir ekki að þátttaka sé jafngild 
framkvæmd en þá þyrfti að aðgreina hugtakið félagsleg aðild frá huglægri reynslu fólks af  
því sama (þ.e. upplifun þess af  því ,,að tilheyra“). Óski notendur kerfisins eftir að kóða 
félagslega aðild sérstaklega þurfa þeir að kynna sér leiðbeiningar um kóðun í viðauka 2.
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einstaklingsins og hinu samræmda umhverfi. Þar með fást 
gagnlegar vísbendingar um hverju mætti breyta í umhverfi 
einstaklingsins til þess að bæta framkvæmd hans.

(4) Með skýrivísunum má einnig tákna getu og framkvæmd 
einstaklings með og án hjálpartækja og með og án aðstoðar 
annars aðila. Hvorki hjálpartæki né utanaðkomandi aðstoð 
geta komið í veg fyrir skerðinguna en þau geta dregið úr 
færnitakmörkunum á ákveðnum sviðum. Þessi kóðun er 
einkanlega gagnleg til að tilgreina að hvaða marki færni 
einstaklings minnkar ef hjálpartæki eru ekki til staðar (sjá 
leiðbeiningar um kóðun í viðauka 2).

(5) Komið geta upp erfiðleikar á sviðum athafna og þátt-
töku ef breytingar verða á því hvernig einstaklingur innir 
viðfangsefni af hendi eða á umfangi þess sem hann fæst 
við. Hamlanir eða takmarkanir eru metnar með því að bera 
getu og framkvæmd einstaklings saman við það sem er 
dæmigert eða algengast manna á meðal. Viðmiðið er fólk 
án sambærilegs heilsufarsvanda (sjúkdóma, raskana, áverka 
o.s.frv.). Hömlunin eða takmörkunin táknar því misræmið 
á milli sýnilegrar framkvæmdar og þeirrar framkvæmdar 
sem má vænta. Viðmiðið er framkvæmdin sem er vænst, 
það er almenn reynsla fólks án heilsufarsvanda. Sama við-
mið er notað fyrir getu og því hægt að álykta um hvað unnt 
sé að gera í umhverfi einstaklingsins til að bæta framkvæmd 
hans.

(6) Framkvæmdavandi getur verið bein afleiðing félagslegs 
umhverfi, líka þó að engin skerðing sé til staðar. Sem dæmi 
má nefna einstakling sem er HIV-smitaður en er einkenna-
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laus og fullfrískur eða einstakling sem er í erfðafræðilegum 
áhættuhópi fyrir ákveðnum sjúkdómi en hefur fulla vinnu-
getu og er ekki með sýnilega skerðingu. Báðir þessir aðilar 
geta verið án atvinnu vegna þjónustuskorts, mismununar 
eða fordóma.

(7) Það er erfitt að greina á milli „athafna“ og „þátttöku“ 
á grundvelli sviðanna í þessum hluta kerfisins. Á sama 
hátt hefur ekki tekist að gera greinarmun á einstaklings-
sjónarhorninu og hinu samfélagslega sjónarhorni vegna 
alþjóðlegs breytileika innan fræðasviða og ólíkra nálgana 
fagfólks. Athafnir og þátttaka eru því í einum lista í ICF. 
Notendur kerfisins geta ef þeir vilja greint á milli athafna 
og þátttöku á þann hátt sem hentar þeim best en það er 
útskýrt nánar í viðauka 3. 
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Hægt að gera þetta á fjóra mismunandi vegu:
(a) Sum svið eru táknuð sem athafnir og önnur 

sem þátttaka án skörunar.
(b) Sama og að ofan (a) en skörun er leyfileg að 

einhverju marki.
(c) Allir undirflokkar sviðanna eru táknaðir sem 

athafnir og yfirflokkarnir (fyrirsagnirnar) sem 
þátttaka.

(d) Öll sviðin eru táknuð sem bæði athafnir og 
þátttöku.

4.3 Aðstæður

Aðstæður lýsa bakgrunni einstaklingsins og hvernig hann lifir 
lífi sínu. Aðstæður skiptast í tvo hluta, það er umhverfisþætti 
og einstaklingsbundna þætti en hvorir tveggja geta haft áhrif 
á heilsufar einstaklingsins og heilbrigðis- og heilbrigðistengt 
ástand hans.

Umhverfisþættir ná yfir efnislegt og félagslegt umhverfi einstak-
lings og viðhorfin sem þar ríkja. Þessir þættir eru utan við 
einstaklinginn og geta haft jákvæð eða neikvæð áhrif á hvað fólk 
gerir í samfélaginu, getu þess til að inna af hendi verk eða gjörðir 
og líkamsstarfsemi og -byggingu.

(1)  Innan umhverfisþátta er sjónum beint að tveimur ólíkum 
víddum:

(a) Einstaklingsvíddin vísar til nærumhverfis 
einstaklingsins, það er heimilis, vinnustaðar 
og skóla. Hér er meðal annars átt við efnislega 
og áþreifanlega hluti í umhverfi einstaklings-
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ins og fólk sem hann á samskipti við, eins og 
fjölskyldu, kunningja, félaga og ókunnuga.

(b) Samfélagslega víddin vísar til formlegrar og 
óformlegrar félagsgerðar, þjónustu og ríkjandi 
sjónarmiða og kerfa í staðfélagi og samfélagi 
sem hafa áhrif á einstaklinginn. Hér er meðal 
annars átt við stofnanir og þjónustu í atvinnu-
lífi, virkni staðfélaga, stjórnsýslu, boðskipti, 
ferðaþjónustu og óformleg félagasamtök. Lög 
og reglugerðir, formlegar og óformlegar reglur, 
viðhorf og hugmyndir falla einnig hér undir.

(2)  Umhverfisþættir eru í samspili við líkamsstarfsemi og 
líkamsbyggingu og athafnir og þátttöku. Skilningur á 
eðli og umfangi þessa samspils mun væntanlega aukast í 
framtíðinni með frekari rannsóknum. Litið er á fötlun sem 
útkomuna eða niðurstöðuna af hinum flóknu tengslum 
milli heilsufars einstaklings, einstaklingsbundinna þátta og 
hinna ytri aðstæðna sem einstaklingurinn býr við. Mismun-
andi umhverfi getur því haft afar ólík áhrif á sama einstak-
linginn. Umhverfi með hindrunum eða engum hvötum 
dregur úr framkvæmd einstaklingsins en umhverfi sem 
er hvetjandi getur aukið hana. Samfélagið getur dregið úr 
framkvæmdum fólks vegna þess að það skapar annaðhvort 
hindranir (t.d. ef byggingar er óaðgengilegar) eða býður 
ekki upp á hvata (t.d. ef hjálpartæki eru ófáanleg). 

Einstaklingsbundnir þættir mynda hinn sérstæða bakgrunn í 
lífi hvers manns og standa fyrir þá eiginleika einstaklings sem 
tilheyra ekki heilsufari eða heilbrigðisástandi hans. Hér er meðal 
annars átt við kyn, kynþátt, aldur, önnur heilsufarsatriði, hreysti, 
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lífsstíl, venjur, uppeldi, spjörunarstíl, félagslegan bakgrunn, 
menntun, fagsvið og reynslu bæði fyrr og nú (liðnir atburðir og 
atburðir líðandi stundar). Almennt atferlismunstur, persónuleiki, 
sálrænir eiginleikar og aðrir eiginleikar eiga líka við hér en allir 
þessir þættir geta haft áhrif á fötlun á hvaða stigi sem er. Einstak-
lingsbundnir þættir eru ekki flokkaðir í ICF en eru samt sýndir 
á mynd 1 til að draga fram áhrif á þeirra. Einstaklingsbundnir 
þættir geta haft veruleg áhrif á árangur ólíkra íhlutunarleiða. 
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5. Líkan um færni og fötlun
5.1 Ferli færni og fötlunar

ICF flokkunarkerfið sýnir ekki ferli færni og fötlunar heldur er 
það verkfæri til að kortleggja ólíkar hugsmíðar og svið sem síðan 
nýtast til að lýsa ferlinu. Flokkun færni og fötlunar er gagnvirkt 
og síbreytilegt ferli en ICF byggist á mörgum sjónarhornum. 
Þegar hanna skal hugmyndafræðileg líkön og rannsaka mismun-
andi hluta færni- og fötlunarferlisins má sækja ákveðnar grunn-
einingar til ICF. Líta má á ICF sem sérstakt tungumál en textinn 
sem verður til veltur þó alltaf á sköpunargáfu og fræðilegu 
sjónarhorni þess sem notar kerfið. Uppdrátturinn á mynd 1 ætti 
að nýtast til þess að skilja samspil hinna ólíku hluta kerfisins.15 

15 ICF er mjög frábrugðið útgáfunni af  ICIDH frá 1980 hvað varðar lýsingu á tengslum 
færni og fötlunar. Myndir af  margvíðum líkönum verða gjarnan ófullkomnar vegna þess 
hve samspil getur verið margbreytilegt og því er alltaf  hætta á mistúlkun. Líkaninu er ætlað 
að sýna fram á margþætt samspil en að sjálfsögðu eru fleiri leiðir mögulegar til þess að 
draga fram mikilvæga þætti í ferlinu. Túlkun á samspilinu milli ólíkra hluta og hugsmíða 
geta einnig verið breytileg (til dæmis eru áhrif  umhverfisþátta á líkamsstarfsemi sannarlega 
ólík áhrifunum sem þeir hafa á þátttöku).
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Mynd 1. Samspil í ICF

Skýringarmyndin sýnir hvernig færni einstaklings á ákveðnu 
sviði ákvarðast af flóknu samspili heilsufars og aðstæðna (þ.e. 
umhverfis- og einstaklingsbundinna þátta). Hin gagnvirku áhrif 
ólíkra heilda hefur í för með sér að íhlutun eða inngrip á einum 
stað getur komið af stað breytingum annars staðar. Samspilið er 
sértækt og ekki endilega fyrirsjáanlegt og virkar auk þess í báðar 
áttir sem þýðir að fötlun getur líka haft áhrif á heilsufar fólks. 
Það getur virst rökrétt að álykta sem svo að skerðing, ein eða 
fleiri, orsaki minnkaða getu sem síðan dragi úr framkvæmd. Þar 
sem þetta er ekki endilega tilfellið er mikilvægt að safna gögnum 
um þessar hugsmíðar hverja fyrir sig og síðan að skoða tengslin 
eða orsakasamhengið þeirra á milli. Allir hlutar kerfisins skipta 

Heilsufar
(röskun eða sjúkdómur)

AthafnirLíkamsstarfsemi og 
líkamsbygging

Umhverfisþættir Einsaklingsbundnir 
þættir

Þátttaka
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máli þegar lýsa á reynslu einstaklings af heilsu sinni á heildrænan 
hátt. Maður getur til dæmis:
• haft skerðingar án þess að geta sé skert (t.d. þarf afmyndun 

vegna holdsveiki ekki að hafa áhrif á getu einstaklings),
• átt í erfiðleikum með að framkvæma og geta verið 

takmörkuð án augljósra skerðinga (t.d. skert framkvæmd 
daglegra athafna vegna endurtekinna veikinda), 

• átt í erfiðleikum með að framkvæma án þess að skerðingar 
eða hömlun á getu sé til staðar (t.d. getur HIV-jákvæður 
einstaklingur eða sá sem hefur náð bata eftir geðræn veik-
indi þurft að horfast í augu við fordóma eða mismunun í 
félagslegum tengslum eða starfi),

• haft takmarkaða getu ef stuðningur er ekki til staðar en 
ekki átt í neinum erfiðleikum við framkvæmd verka í eigin 
umhverfi (t.d. gæti samfélagið séð einstaklingi með tak-
markaða hreyfigetu fyrir hjálpartæki til að komast um),

• upplifað öfug áhrif (t.d. getur minni notkun útlima leitt 
til vöðvarýrnunar og stofnanavistun til þess að félagslegri 
færni hrakar). 

Í viðauka 4 er að finna dæmi um tilvik sem sýna hvernig hug-
smíðar geta spilað saman á ýmsa vegu.

Uppdrátturinn á mynd 1 sýnir hlutverk aðstæðna (þ.e. um-
hverfisþátta og einstaklingsbundinna þátta) í ferlinu. Samspil 
umhverfisþátta og einstaklingsbundinna þátta við heilsufar 
einstaklings ákvarðar umfang og magn færni hans. Umhverfis-
þættir eru utan við einstaklinginn (t.d. viðhorf í samfélaginu, 
byggingar og lagakerfi) og flokkaðir sem slíkir. Hins vegar eru 
einstaklingsbundnu þættirnir ekki flokkaðir í þessari útgáfu 
af ICF en undir þá falla atriði eins og kyn, kynþáttur, aldur, 
hreysti, lífsstíll, venjur og spjörunarstíll. Notendur ICF ákveða 
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hvort og hvernig þeir skoða þessa þætti ef þörf krefur.

5.2 Læknisfræðileg og félagsleg líkön

Ýmsum líkönum16 hefur verið beitt til að skilja og útskýra fötlun 
og færni. Líkön má flokka gróft sem annaðhvort læknisfræði-
leg eða félagsleg. Í læknisfræðilega líkaninu er litið á fötlun sem 
vandamál einstaklingsins og beina afleiðingu af sjúkdómi, áfalli 
eða öðrum heilsufarsvanda. Vandinn krefst  læknisfræðilegrar 
úrlausnar í formi meðferðar sem fagfólk veitir. Markmið með-
ferðarinnar er lækning, aðlögun einstaklingsins eða breyting á 
atferli hans. Hin læknisfræðilega umönnun er aðalatriðið og á 
vettvangi stjórnsýslu er brugðist við með umbótum og breyting-
um á stefnum í heilbrigðisþjónustu. Í félagslega líkaninu er litið 
á fötlun sem félagslega skapað vandamál sem ekki verður leyst 
nema með fullkominni blöndun á jafnréttisgrundvelli. Fötlun 
er ekki eitthvað sem tilheyrir einstaklingnum heldur samsafn 
ólíkra þátta sem margir hverjir eru upprunnir í hinu félagslega 
umhverfi. Vandinn verður því aðeins leystur með félagsleg-
um aðgerðum og það er skylda samfélagsins að sjá til þess að 
umhverfið sé aðlagað þannig að fatlað fólk eigi þess kost að taka 
fullan þátt á öllum sviðum samfélagsins. Vandi fatlaðra snýst um 
viðhorf og hugmyndafræði og krefst samfélagslegra breytinga á 
sviði mannréttinda. Fötlun er því málefni stjórnvalda.

Þessi tvö andstæðu líkön eru sameinuð í ICF þar sem lífsálfélags-
fræðilegri nálgun er beitt til þess að samþætta hin fjölbreytilegu 
sjónarhorn er lúta að færni. Með samþættingunni er ICF ætlað 
að veita heildræna sýn á heilsu frá líffræðilegu, einstaklings-
miðuðu og samfélagslegu sjónarhorni. 17

16 Með hugtakinu ,,líkan“ er hér átt við hugmynd eða sýn sem er frábrugðið notkun hugtak-
sins í kaflanum á undan.

17 Sjá einnig viðauka 5 ,,ICF og fatlað fólk“.
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6. Notkun ICF
ICF er flokkunarkerfi fyrir færni og fötlun þar sem heilsusvið 
og heilsutengd svið eru flokkuð kerfisbundið. Í öllum hlut-
um kerfisins eru sviðin flokkuð eftir einkennum þeirra (t.d. 
uppruna, gerð eða samlíkingu) og raðað upp á merkingarbæran 
hátt. Flokkunin stýrist af ákveðnum lögmálum (sjá viðauka 1) 
sem vísa til stigskiptingar og tengsla innan jafnhárra stiga. Sumir 
flokkarnir eru þó hvorki stigskiptir né er þeim raðað mishátt og 
þar eru allar einingar jafngildar.

Skipan flokkunarkerfisins hefur áhrif á notkun þess. Skipanin er 
eftirfarandi.

(1) Í ICF eru staðlaðar aðgerðabindingar á heilsusviðum og 
heilsutengdum sviðum sem eru frábrugðnar hefðbundnum 
skilgreiningum á heilsu. Þær lýsa grundvallarkennileitum 
hvers sviðs (t.d. eiginleikum, einkennum og tengslum) 
og gefa upplýsingar um hvað er meðtalið og hvað er undan-
skilið á hverju sviði. Skilgreiningarnar innihalda lykilþætti 
sem eru almennt notaðir við mat og því er hægt að breyta 
þeim í gátlista. Fyrirliggjandi niðurstöður úr matstækjum 
má einnig þýða yfir í ICF kóð. Sjón er til dæmis skilgreind 
sem það að sjá form og útlínur úr mismunandi fjarlægð, 
með því að nota annað augað eða bæði og má því kóða 
sjónskerðingu sem væga, miðlungs, alvarlega eða algjöra 
m.t.t. þessara atriða.

(2) Í ICF eru bókstafirnir b, s, d og e notaðir til að tákna 
líkamsstarfsemi, líkamsbyggingu, athafnir og þátttöku og 
umhverfisþætti. Á eftir bókstöfunum koma kóð í talna-
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formi þar sem fyrsti tölustafurinn táknar númer kaflans og 
næstu tveir annað stig í flokkuninni. Eftir það bætist við 
einn tölustafur fyrir þriðja og fjórða stig hvort um sig.

(3) Flokkar ICF eru „stigskiptir“ sem þýðir að yfirflokkarnir 
innihalda nákvæmari undirflokka innan sama sviðs. (Í hlut-
anum um athafnir og þátttöku nær til dæmis 4. kafli um 
hreyfanleika yfir aðskilda undirflokka svo sem að standa 
upp, setjast, ganga og bera hluti). Stutta útgáfan af ICF 
nær yfir tvö flokkunarstig en sú langa (ítarlega) yfir fjögur. 
Kóðun er samræmd milli útgáfa og því hægt að útbúa 
stuttu útgáfuna út frá þeirri löngu.

(4) Einstaklingur getur haft röð kóða á hverju stigi. Kóðin geta 
verið óháð hvert öðru eða innbyrðis tengd. 

(5) Kóðun í ICF er ekki að fullu lokið fyrr en skýrivísi sem 
táknar heilsustigið, þ.e. umfang vandans, hefur verið bætt 
við ofangreind kóð. Skýrivísar eru einn, tveir eða fleiri 
tölustafir á eftir punkti eða bandstriki. Hverju kóði ætti að 
fylgja minnst einn skýrivísir því að án skýrivísa hafa kóðin 
enga sérstaka merkingu. 

(6) Fyrsti skýrivísir fyrir líkamsstarfsemi og líkamsbyggingu, 
skýrivísar fyrir framkvæmd og getu í athafna- og þáttöku-
hlutanum og fyrsti skýrivísir fyrir umhverfisþætti lýsa allir 
umfangi vandans í þessum hlutum kerfisins. 

(7) Sami kvarðinn er notaður til að magnbinda umfang 
vandans í öllum þremur hlutum ICF (líkamsstarfsemi og 
líkamsbygging, athafnir og þátttaka og umhverfisþættir). 
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Vandi getur birst sem skerðing, hömlun, takmörkun eða 
hindrun eftir því um hvaða hugsmíð er að ræða. Velja skal 
viðeigandi orð til að lýsa matinu á hverju sviði eins og sýnt 
er hér að neðan þar sem xxx stendur fyrir annars stigs kóð. 
Til að samræma magnbindingu milli þjóða er nauðsynlegt 
að þróa matsaðferðir með rannsóknum. Skilgreindur hefur 
verið grófur hundraðshlutakvarði og inn á hann má færa 
niðurstöður úr kvörðuðum matstækjum eða aðrar mælingar 
á skerðingu, hömlun á getu, takmarkaðri framkvæmd eða 
hindrunum liggi þær fyrir. Til dæmis ef tilgreint er ,,enginn 
vandi“ eða ,,algjör vandi“ getur skekkjan verið allt að 5%. 
,,Miðlungsvandi“ nær upp að miðju kvarðans og merkir 
helming af algjörum vanda. Kvörðun í hundraðshluta á 
hverju sviði miðast við staðla í þýði.

xxx.0 ENGINN vandi (óverulegur, hverfandi, 
smávægilegur,…)

  0–4%

xxx.1 VÆGUR vandi (mildur, lítill,...) 5–24%

xxx.2 MIÐLUNGS vandi (meðal, nokkur,...) 25–49%

xxx.3 MIKILL vandi (alvarlegur, verulegur,...) 50–95%

xxx.4 ALGJÖR vandi (altækur,...) 96–100%

xxx.8 ótilgreint

xxx.9 á ekki við
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(8) Fyrsti skýrivísirinn fyrir umhverfisþætti gefur til kynna 
umfang jákvæðra eða neikvæðra áhrifa umhverfisins, þ.e. 
hvata eða hindrana. Í báðum tilvikum er kvarðinn 1–4 
notaður en sé umhverfisþátturinn hvati er sett +merki í stað 
punktsins (t.d. e110+2). Unnt er að kóða umhverfisþættina 
(a) fyrir hverja hugsmíð sérstaklega eða (b) almennt án 
tilvísunar til einstakra hugsmíða. Fyrri leiðin er ákjósanlegri 
þar sem hún gefur skýrari mynd af áhrifunum. 

(9) Sumum notendum ICF gæti þótt gagnlegt og við hæfi að 
bæta frekari upplýsingum við kóðunina fyrir hvert atriði. 
Í töflu 3 er að finna nokkra skýrivísa til viðbótar og fleiri 
hugmyndir eru í þróun.

(10) Lýsingar á heilsusviðum og heilsutengdum sviðum vísa til 
stöðu þeirra á ákveðnum tímapunkti. Mögulegt er að nýta 
kerfið til að lýsa stöðunni á ólíkum tímapunktum, þ.e. til 
að lýsa ferlinu.

(11) Heilbrigðisástand og heilbrigðistengt ástand einstaklings 
er táknað með lista af kóðum sem nær yfir báða stofna 
flokkunarkerfisins. Fjöldi kóða getur mest orðið 34 á fyrsta 
stigi flokkunarinnar, þ.e. 8 fyrir líkamsstarfsemi, 8 fyrir 
líkamsbyggingu, 9 fyrir framkvæmd og 9 fyrir getu. Á öðru 
stigi flokkunar getur heildarfjöldin náð 362 og þegar neðar 
dregur allt að 1424. Í raunveruleikanum duga alla jafna á 
bilinu 3 til 18 kóð til að lýsa ákveðnu tilviki á öðru stigi 
flokkunarkerfisins (þrír tölustafir). Nákvæmni með flokkun 
á fjórum stigum er almennt ekki notuð nema þegar um 
er að ræða sérfræðiþjónustu (t.d. í endurhæfingu eða 
öldrunarlækningum). Flokkun og kóðun á tveimur stigum 
hentar fyrir kannanir og mat á þjónustu.
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Nánari leiðbeiningar um kóðun er að finna í viðauka 2. Mælt er 
með að notendur flokkunarkerfisins fái þjálfun í notkun þess hjá 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) eða samstarfsstofn-
unum hennar.
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Tafla 3. Skýrivísar
Hlutar Fyrsti skýrivísir Annar skýrivísir

Líkamsstarfsemi (b) Almennur skýrivísir með 
neikvæðum kvarða sem táknar 
umfang eða magn skerðingar.

Dæmi: b167.3 gefur til kynna 
mikla skerðingu á máli.

Enginn

Líkamsbygging (s) Almennur skýrivísir með 
neikvæðum kvarða sem táknar 
umfang eða magn skerðingar.

Dæmi: s730.3 gefur til kynna mikla 
skerðingu í efri útlim.

Tákn fyrir eðli breytingar:
0 engin breyting
1 vantar alveg
2 vantar að hluta
3 auka hluti
4 afbrigðileg stærð
5 rof
6 afbrigðileg staða
7 breyting á eiginleikum, þ.á 
m. vökvasöfnun
8 ótilgreint
9 á ekki við
Dæmi: s730.32 gefur til kynna 
að efri útlim vantar að hluta.

Athafnir og þátttaka (d) Framkvæmd

Almennur skýrivísir

Erfiðleikar í daglegu umhverfi 
einstaklings.

Dæmi: d5101.1_ gefur til kynna 
væga erfiðleika við að þvo allan 
líkamann með hjálpartækjum sem 
einstaklingur hefur aðgang að í 
sínu daglega umhverfi.

Geta

Almennur skýrivísir

Hömlun ef aðstoð er ekki 
fyrir hendi.

Dæmi: d5101._2 til að gefa til 
kynna miðlungserfiðleika við 
að þvo allan líkamann þegar 
hvorki hjálpartæki né aðstoð 
annars aðila eru til staðar.

Umhverfisþættir (e) Almennur skýrivísir með 
neikvæðum og jákvæðum kvarða 
sem táknar umfang hindrana eða 
hvata.

Dæmi: e130.2 gefur til kynna 
að afurðir og tækni til náms eru 
miðlungshindrun. e130+2 gefur 
hins vegar til kynna að afurðir og 
tækni til náms eru miðlungshvati.

Enginn
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Yfirlýsing 54. þings Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar
innar um notkun ICF 

Yfirlýsingin WHA54.21 hljóðar á þessa leið:

Fimmtugasta og fjórða þing Alþjóðaheilbrigðismála 

1. lýsir því yfir að út er komin önnur útgáfa af Alþjóð-
lega flokkunarkerfinu um skerðingu, fötlun og örorku (ICIDH) 
undir heitinu Alþjóðlega flokkunarkerfið um færni fötlun og 
heilsu, sem framvegis verður vísað til sem ICF.

2. hvetur aðildarríki til að nota ICF í rannsóknum, 
gæðaeftirliti og skýrslugerð eftir því sem við á en jafnframt að 
taka tillit til sérstakra aðstæðna sérhvers lands með mögulega 
endurskoðun í huga.

3. felur stjórnendum WHA að veita aðildarríkjunum 
þann stuðning sem óskað er eftir til þess að nýta ICF sér til 
gagns.





ICF
Kaflayfirlit
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Líkamsstarfsemi
1. kafli Hugarstarf

2. kafli Skyn og verkir

3. kafli Rödd og tal

4. kafli Starfsemi hjarta- og æðakerfis, blóðs, 
 ónæmiskerfis og öndunarkerfis

5. kafli Melting, efnaskipti og innkirtlastarfsemi

6. kafli Starfsemi þvag-, kyn- og æxlunarfæra

7. kafli Starfsemi stoð- og hreyfistjórnunarkerfis

8. kafli Starfsemi húðar og tengdra vefja

Líkamsbygging
1. kafli Taugakerfi

2. kafli Auga, eyra og skyldir líkamshlutar

3. kafli Radd- og talfæri

4. kafli Hjarta- og æðakerfi, ónæmiskerfi og öndunarkerfi

5. kafli Meltingar-, efnaskipta- og innkirtlakerfi

6. kafli Þvag-, kyn- og æxlunarfæri

7. kafli Stoðkerfi

8. kafli Húð og tengdir vefir



Kaflayfirlit ICF

50

Athafnir og þátttaka
1. kafli Nám og beiting þekkingar

2. kafli Almenn viðfangsefni og kröfur

3. kafli Tjáskipti

4. kafli Hreyfanleiki

5. kafli Eigin umsjá

6. kafli Heimilislíf

7. kafli Samskipti og tengsl

8. kafli Meginsvið daglegs lífs

9. kafli Samfélagsþátttaka, félagslíf og borgaraleg aðild

Umhverfisþættir
1. kafli Afurðir og tækni

2. kafli Náttúrulegt umhverfi og breytingar af manna  
 völdum

3. kafli Stuðningur og tengsl

4. kafli Viðhorf

5. kafli Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun



ICF
Flokkar stuttu útgáfunnar

Kaflar, blokkir og fjögurra stafa kóðar
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LÍKAMSSTARFSEMI 

1. kafli Hugarstarf

Víðtækt hugarstarf (b110- b139)

b110 Meðvitund

b114 Áttun

b117 Vitsmunastarf

b122 Víðtæk sálfélagsleg starfsemi

b126 Skapgerð og persónuleiki

b130 Orka og drift

b134 Svefn

b139 Víðtækt hugarstarf, annað tilgreint og ótilgreint

Sértækt hugarstarf (b140- b189)

b140 Athygli

b144 Minni
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b147 Hughreyfistarfsemi

b152 Tilfinningalíf

b156 Skynjun

b160 Hugsun

b164 Vitræn starfsemi

b167 Mál

b172 Reikningur

b176 Vitræn stýring fjölþættra hreyfinga

b180 Sjálfsvitund og tímaskyn

b189 Sértækt hugarstarf, annað tilgreint og ótilgreint

b198 Hugarstarf, annað tilgreint

b199 Hugarstarf, ótilgreint
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2. kafli Skyn og verkir

Sjón og skyld starfsemi (b210-229)

b210 Sjón

b215 Starfsemi líkamshluta sem liggja að auganu

b220 Skynhrif í auganu og aðliggjandi líkamshlutum

b229 Sjón og tengd starfsemi, annað tilgreint og ótilgreint

Heyrn og jafnvægisstarfsemi (b230-b249)

b230 Heyrn

b235 Jafnvægisstarfsemi

b240 Skynhrif er tengjast heyrn og jafnvægisstarfsemi

b249 Heyrn og jafnvægisstarfsemi, annað tilgreint og  
 ótilgreint

Annað skyn (b250- b279)

b250 Bragðskyn

b255 Lyktarskyn
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b260 Stöðuskyn

b265 Snertiskyn

b270 Skyn er lýtur að hita og öðru áreiti

b279 Annað skyn, annað tilgreint og ótilgreint

Verkir (b280-b289)

b280 Verkjatilfinning

b289 Verkjatilfinning, annað tilgreint og ótilgreint

298 Skyn og verkir, annað tilgreint

b299 Skyn og verkir, ótilgreint

3. kafli Rödd og tal
b310 Rödd

b320 Framburður

b330 Talflæði og hrynjandi

b340 Önnur starfsemi tengd hljóðmyndun
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b398 Rödd og tal, annað tilgreint

b399 Rödd og tal, ótilgreint

4. kafli Starfsemi hjarta og  
æða kerfis, blóðs, ónæmiskerfis og 
öndunarkerfis

Starfsemi hjarta- og æðakerfis (b410-b429)

b410 Hjartastarfsemi

b415 Æðastarfsemi

b420 Blóðþrýstingur

b429 Starfsemi hjarta- og æðakerfis, annað tilgreint og  
 ótilgreint

Starfsemi blóðs og ónæmiskerfis (b430-b439)

b430 Starfsemi blóðs

b435 Starfsemi ónæmiskerfis

b439 Starfsemi blóðs og ónæmiskerfis, annað tilgreint og  
 ótilgreint
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Starfsemi öndunarkerfis (b440-b449)

b440 Öndun

b445 Starfsemi öndunarvöðva

b449 Starfsemi öndunarkerfis, annað tilgreint og ótilgreint

Önnur starfsemi og skynhrif er tengjast 
hjarta- og æða- og öndunarkerfi (b450-b469)

b450 Önnur öndunarstarfsemi

b455 Áreynsluþol

b460 Skynhrif er tengjast starfsemi hjarta- og æða- og  
 öndunarkerfis

b469 Önnur starfsemi og skynhrif er tengjast hjarta- og  
 æða- og öndunarkerfi, annað tilgreint og ótilgreint

b498 Starfsemi hjarta-og æðakerfis, blóðs, ónæmiskerfis og  
 öndunarkerfis, annað tilgreint

b499 Starfsemi hjarta-og æðakerfis, blóðs, ónæmiskerfis og  
 öndunarkerfis, ótilgreint
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5. kafli Melting, efnaskipti og inn
kirtlastarfsemi

Starfsemi meltingarkerfis (b510-b539)

b510 Fæðuinntaka

b515 Melting

b520 Umbreyting næringarefna

b525 Hægðastarfsemi

b530 Viðhald líkamsþyngdar

b535 Skynhrif tengd meltingarkerfi

b539 Starfsemi meltingarkerfis, annað tilgreint og ótilgreint

Efnaskipti og innkirtlastarfsemi (b540-b559)

b540 Almenn efnaskipti

b545 Vökva-, steinefna- og elektrolýtajafnvægi

b550 Hitatemprun

b555 Innkirtlastarfsemi
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b559 Efnaskipti og innkirtlastarfsemi, annað tilgreint og  
 ótilgreint

b598 Melting, efnaskipti- og innkirtlastarfsemi, annað  
 tilgreint

b599 Melting, efnaskipti- og innkirtlastarfsemi, ótilgreint

6. kafli Starfsemi þvag, kyn og 
æxlunarfæra

Starfsemi þvagfæra (b610-b639)

b610 Þvagútskilnaður

b620 Starfsemi tengd þvaglátum

b630 Skynhrif tengd starfsemi þvagfæra

b639 Starfsemi þvagfæra, annað tilgreint og ótilgreint

Starfsemi kyn- og æxlunarfæra (b640-b679)

b640 Kynlíf

b650 Tíðir
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b660 Barneignir

b670 Skynhrif tengd starfsemi kyn- og æxlunarfæra

b679 Starfsemi kyn- og æxlunarfæra, annað tilgreint og 
 ótilgreint

b698 Starfsemi þvag-, kyn- og æxlunarfæra, annað tilgreint

b699 Starfsemi þvag-, kyn- og æxlunarfæra, ótilgreint

7. kafli Starfsemi stoð og hreyfi
stjórnunarkerfis

Starfsemi liða og beina ( b710- b729)

b710 Hreyfanleiki í liðum

b715 Stöðugleiki í liðum

b720 Hreyfanleiki beina

b729 Starfsemi liða og beina, annað tilgreint og ótilgreint

Vöðvastarfsemi ( b730- b749)

b730 Vöðvakraftur

b735 Vöðvaspenna
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b740 Vöðvaúthald

b749 Vöðvastarfsemi, annað tilgreint og ótilgreint

Hreyfing ( b750- b789)

b750 Hreyfiviðbrögð

b755 Ósjálfráð hreyfiviðbrögð

b760 Stjórnun viljastýrðra hreyfinga

b765 Ósjálfráðar hreyfingar

b770 Göngulag

b780 Skynhrif er tengjast starfsemi vöðva og hreyfingu

b789 Hreyfing, annað tilgreint og ótilgreint

b798 Starfsemi stoð- og hreyfistjórnunarkerfis, annað  
 tilgreint

b799 Starfsemi stoð- og hreyfistjórnunarkerfis, ótilgreint



Flokkar stuttu útgáfunnarICF

62 63

8. kafli Starfsemi húðar og  
tengdra vefja

Starfsemi húðar (b810-b849)

b810 Varnarstarf húðar

b820 Viðgerðarstarf húðar

b830 Önnur starfsemi húðar

b840 Skynhrif í húð

b849 Starfsemi húðar, annað tilgreint og ótilgreint

Starfsemi hárs og nagla (b850-b869)

b850 Starfsemi hárs

b860 Starfsemi nagla

b869 Starfsemi hárs og nagla, annað tilgreint og ótilgreint

b898 Starfsemi húðar og tengdra vefja, annað tilgreint

b899 Starfsemi húðar og tengdra vefja, ótilgreint
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LÍKAMSBYGGING

1. kafli Taugakerfi
s110  Heili 

s120  Mæna og tengdir hlutar 

s130  Heilahimnur 

s140  Semjuhluti taugakerfis 

s150  Utansemjuhluti taugakerfis 

s198  Taugakerfið, annað tilgreint 

s199  Taugakerfið, ótilgreint

2. kafli Auga, eyra og skyldir 
líkamshlutar
s210  Augntótt 

s220  Augnknöttur 

s230  Líkamshlutar í kringum auga 

s240  Ytra eyra 
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s250  Miðeyra 

s260  Innra eyra 

s298  Auga, eyra og tengdir hlutar, annað tilgreint 

s299  Auga, eyra og tengdir hlutar, ótilgreint

3. kafli Radd og talfæri
s310  Nef 

s320  Munnur 

s330  Kok 

s340  Barkakýli 

s398  Radd- og talfæri, annað tilgreint 

s399  Radd- og talfæri, ótilgreint
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4. kafli Hjarta og æðakerfi, 
ónæmiskerfi og öndunarkerfi
s410  Hjarta- og æðakerfi

s420  Ónæmiskerfi

s430  Öndunarkerfi

s498  Hjarta- og æðakerfi, ónæmiskerfi og öndunarkerfi,  
 annað tilgreint

s499  Hjarta- og æðakerfi, ónæmiskerfi og öndunarkerfi,  
 ótilgreint

5. kafli Meltingar, efnaskipta og 
innkirtlakerfi
s510  Munnvatnskirtlar 

s520  Vélinda 

s530 Magi 

s540  Þarmar 

s550  Bris 

s560  Lifur 
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s570  Gallblaðra og gallgangar 

s580  Innkirtlar 

s598  Meltingar-, efnaskipta- og innkirtlakerfi, annað  
 tilgreint 

s599  Meltingar-, efnaskipta- og innkirtlakerfi, ótilgreint

6. kafli Þvag, kyn og æxlunarfæri
s610  Þvagfæri

s620  Grindarbotn

s630  Æxlunarfæri

s698  Þvag-, kyn-, og æxlunarfæri, annað tilgreint

s699  Þvag-, kyn-, og æxlunarfæri, ótilgreint

7. kafli Stoðkerfi
s710  Höfuð og hálssvæði

s720  Axlarsvæði

s730  Efri útlimur

s740  Mjaðmagrindarsvæð 
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s750  Neðri útlimur

s760  Bolur

s770  Aðrir hlutar hreyfikerfisins

s798  Hreyfikerfi, annað tilgreint

s799  Hreyfikerfi, ótilgreint

8. kafli Húð og tengdir vefir
s810 Húðsvæði

s820  Húðkirtlar

s830  Neglur

s840  Hár

s898  Húð og tengdir vefir, annað tilgreint

s899  Húð og tengdir vefir, ótilgreint
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ATHAFNIR OG ÞÁTTTAKA

1. kafli Nám og beiting þekkingar

Markviss skynupplifun (d110-d129)

d110 Horfa

d115 Hlusta

d120 Önnur markviss skynupplifun

d129 Markviss skynupplifun, annað tilgreint og ótilgreint

Grunnnám (d130-d159)

d130 Líkja eftir

d135 Æfa

d137 Notkun hugtaka

d140 Læra að lesa

d145 Læra að skrifa

d150 Læra að reikna

d155 Ávinna sér leikni

d159 Grunnnám, annað tilgreint og ótilgreint
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Beiting þekkingar (d160-d179)

d160 Einbeita sér

d163 Hugsa

d166 Lesa

d170 Skrifa

d172 Reikna

d175 Leysa vanda

d177 Taka ákvarðanir

d179 Beiting þekkingar, annað tilgreint og ótilgreint

d198 Nám og beiting þekkingar, annað tilgreint

d199 Nám og beiting þekkingar, ótilgreint

2. kafli Almenn viðfangsefni og 
kröfur
d210 Inna af hendi stakt viðfangsefni

d220 Inna af hendi mörg viðfangsefni

d230 Fylgja dagskipulagi
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d240 Takast á við streitu og annað andlegt álag

d298 Almenn viðfangsefni og kröfur, annað tilgreint

d299 Almenn viðfangsefni og kröfur, ótilgreint

3. kafli Tjáskipti

Eiga tjáskipti - skilningur (d310-d329)

d310 Skilja talað mál

d315 Skilja tjáningu án orða

d320 Skilja tjáningu á táknmáli

d325 Skilja skrifuð skilaboð

d329 Eiga tjáskipti – skilningur, annað tilgreint og  
 ótilgreint

Eiga tjáskipti - tjáning (d330-d349)

d330 Tala

d332 Syngja

d335 Tjá sig án orða

d340 Tjá sig á formlegu táknmáli
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d345 Tjá sig skriflega

d349 Eiga tjáskipti – tjáning, annað tilgreint og ótilgreint

Samræður og notkun samskiptatækja og 
-tækni (d350-d369)

d350 Samræður

d355 Umræður

d360 Nota samskiptatæki og -tækni

d369 Samræður og notkun samskiptatækja og -tækni,  
 annað tilgreint og ótilgreint

d398 Tjáskipti, annað tilgreint

d399 Tjáskipti, ótilgreint
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4. kafli Hreyfanleiki

Breyta og vera í líkamsstöðu (d410- d429)

d410 Breyta grunnlíkamsstöðu

d415 Vera í líkamsstöðu

d420 Færa sig til

d429 Breyta og vera í líkamsstöðu, annað tilgreint og  
 ótilgreint

Bera, færa og handleika hluti (d430- d449)

d430 Lyfta og bera hluti

d435 Færa hluti til með neðri útlimum

d440 Fínhreyfivinna

d445 Beiting handa og handleggja

d449 Bera, færa og handfjatla hluti, annað tilgreint og  
 ótilgreint
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Ganga og hreyfa sig úr stað ( d450- d469)

d450 Ganga

d455 Hreyfa sig úr stað

d460 Fara um ýmsa staði

d465 Fara um með aðstoð tækja

d469 Ganga og hreyfa sig úr stað, annað tilgreint og  
 ótilgreint

Fara um með farartækjum (d470- d489)

d470 Nota farartæki

d475 Stjórna farartæki

d480 Ferðast á dýrum

d489 Fara um með farartækjum, annað tilgreint og  
 ótilgreint

d498 Hreyfanleiki, annað tilgreint

d499 Hreyfanleiki, ótilgreint
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5. kafli Eigin umsjá
d510 Þvo sér

d520 Hirða líkamshluta

d530 Fara á salerni

d540 Klæðast og afklæðast

d550 Matast

d560 Drekka

d570 Hugsa um eigin heilsu

d598 Eigin umsjá, annað tilgreint

d599 Eigin umsjá, ótilgreint

6. kafli Heimilislíf

Útvega nauðsynjar (d610-d629)

d610 Koma sér upp heimili

d620 Útvega vörur og þjónustu

d629 Útvega nauðsynjar, annað tilgreint og ótilgreint
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Heimilisstörf (d630-d649)

d630 Útbúa máltíðir

d640 Vinna húsverk

d649 Heimilisstörf, annað tilgreint og ótilgreint

Hugsa um húsbúnað og aðstoða aðra 
(d650-d669)

d650 Hugsa um húsbúnað

d660 Aðstoða aðra

d669 Hugsa um húsbúnað og aðstoða aðra, annað tilgreint  
 og ótilgreint

d698 Heimilislíf, annað tilgreint

d699 Heimilislíf, ótilgreint

7. kafli Samskipti og tengsl

Almenn samskipti (d710-d729)

d710 Grunnsamskipti

d720 Flókin samskipti

d729 Almenn samskipti, annað tilgreint og ótilgreint
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Sértæk tengsl (d730-d779)

d730 Tengsl við ókunnuga

d740 Formleg tengsl

d750 Óformleg tengsl

d760 Fjölskyldutengsl

d770 Náin tengsl

d779 Sértæk tengsl, annað tilgreint og ótilgreint

d798 Samskipti og tengsl, annað tilgreint

d799 Samskipti og tengsl, ótilgreint

8. kafli Meginsvið daglegs lífs

Nám (d810-d839)

d810 Óformlegt nám

d815 Nám í forskóla

d820 Skólaganga

d825 Starfsnám
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d830 Nám á hærri skólastigum

d835 Skólalíf

d839 Nám, annað tilgreint og ótilgreint

Störf og atvinna (d840-d859)

d840 Starfsþjálfun (undirbúningur að starfi)

d845 Finna, halda og ljúka starfi

d850 Launuð störf

d855 Ólaunuð störf

d859 Störf og atvinna, annað tilgreint og ótilgreint

Fjármál (d860-d879)

d860 Grunnviðskipti

d865 Margþætt viðskipti

d870 Efnahagslegt sjálfstæði

d879 Fjármál, annað tilgreint og ótilgreint

d898 Meginsvið daglegs lífs, annað tilgreint

d899 Meginsvið daglegs lífs, ótilgreint
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9. kafli Samfélagsþátttaka, félagslíf 
og borgaraleg aðild
d910 Samfélagsþátttaka

d920 Afþreying og tómstundaiðja

d930 Trú og andleg málefni

d940 Mannréttindi

d950 Þátttaka í stjórnmálum og borgaraleg aðild

d998 Samfélagsþátttaka, félagslíf og borgaraleg aðild, annað  
 tilgreint.

d999 Samfélagsþátttaka, félagslíf og borgaraleg aðild,  
 ótilgreint.
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UMHVERFISÞÆTTIR

1. kafli Afurðir og tækni
e110 Afurðir eða efni til neyslu

e115 Afurðir og tækni til persónulegra nota

e120 Afurðir og tækni til að fara um og ferðast innan húss  
 og utan

e125 Afurðir og tækni til tjáskipta

e130 Afurðir og tækni til náms

e135 Afurðir og tækni til atvinnu

e140 Afurðir og tækni til menningarstarfsemi, afþreyingar  
 og íþrótta

e145 Afurðir og tækni til trúariðkunar og andlegrar iðju

e150 Hönnun og smíði bygginga til almenningsnota

e155 Hönnun og smíði bygginga til einkanota

e160 Þróun landsvæða

e165 Eignir
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e198 Afurðir og tækni, annað tilgreint

e199 Afurðir og tækni, ótilgreint

2. kafli Náttúrulegt umhverfi og 
breytingar af manna völdum
e210 Eðlisræn landafræði

e215 Íbúar

e220 Gróðurríki og dýraríki

e225 Veðurfar

e230 Náttúrulegir atburðir

e235 Atburðir af mannavöldum

e240 Ljós

e245 Tímatengdar breytingar

e250 Hljóð

e255 Titringur

e260 Eiginleikar lofts



Flokkar stuttu útgáfunnarICF

84 85

e298 Náttúrulegt umhverfi og breytingar af manna  
 völdum, annað tilgreint

e299 Náttúrulegt umhverfi og breytingar af manna  
 völdum, ótilgreint

3. kafli Stuðningur og tengsl
e310 Nánasta fjölskylda

e315 Stórfjölskylda

e320 Vinir

e325 Kunningjar, jafnaldrar, starfsfélagar, nágrannar og  
 aðilar að sama staðfélagi

e330 Fólk í valdastöðu

e335 Undirmenn

e340 Umönnunaraðilar og aðstoðarfólk

e345 Ókunnugir

e350 Húsdýr

e355 Heilbrigðisstarfsfólk

e360 Annað fagfólk
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e398 Stuðningur og tengsl, annað tilgreint

e399 Stuðningur og tengsl, ótilgreint

4. kafli Viðhorf
e410 Einstaklingsbundin viðhorf nánustu fjölskyldu

e415 Einstaklingsbundin viðhorf stórfjölskyldunnar

e420 Einstaklingsbundin viðhorf vina

e425 Einstaklingsbundin viðhorf kunningja, jafnaldra,  
 samstarfsmanna, nágranna og aðila að sama staðfélagi

e430 Einstaklingsbundin viðhorf fólks í valdastöðu

e435 Einstaklingsbundin viðhorf undirmanna

e440 Einstaklingsbundin viðhorf umönnunaraðila og  
 aðstoðarfólks

e445 Einstaklingsbundin viðhorf ókunnugra

e450 Einstaklingsbundin viðhorf heilbrigðisstarfsfólks

e455 Einstaklingsbundin viðhorf annars fagfólks sem  
 kemur að heilbrigðismálum

e460 Viðhorf samfélags
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e465 Félagsleg gildi, venjur og hugmyndafræði

e498 Viðhorf, annað tilgreint

e499 Viðhorf, ótilgreint

5. kafli Þjónusta, stjórnsýslukerfi 
og stefnumótun
e510 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í  
 framleiðslu neytendavarnings

e515 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í hönnun  
 og byggingu

e520 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í skipulagi  
 opinna svæða

e525 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í  
 búsetumálum

e530 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í almenn 
 um nauðsynjum

e535 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í  
 tjáskiptum

e540 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í sam- 
 göngumálum



Flokkar stuttu útgáfunnar ICF

88 89

e545 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótum í  
 almannavörnum

e550 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í löggjöf

e555 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í félögum  
 og félagasamtökum

e560 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í  
 fjölmiðlun

e565 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í  
 efnahagsmálum

e570 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í  
 almannatryggingum

e575 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í  
 félagslegum stuðningi

e580 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í  
 heilbrigðismálum

e585 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í námi og  
 þjálfun

e590 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í  
 atvinnumálum

e595 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í  
 stjórnmálum
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e598 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun, annað  
 tilgreint

e599 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun, ótilgreint





ICF
Nákvæm flokkun með lýsingum

Allir flokkar með lýsingum og upplýsingum 
um hvað hver kóði inniheldur og útilokar
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LÍKAMSSTARFSEMI
Skilgreiningar: Líkamsstarfsemi er lífeðlisfræðileg starfsemi  
 líkamskerfa (sálræn starfsemi meðtalin).
 
 Skerðingar eru vandamál tengd líkamsstarf- 
 semi eða líkamsbyggingu, það er merkjanleg  
 frávik eða vöntun.

Skýrivísir
Almennur skýrivísir með neikvæðum kvarða gefur til kynna 
umfang eða magn skerðingar.

xxx.0 ENGIN skerðing (óveruleg, hverfandi, smávægileg, .....) 0–4%
xxx.1 VÆG skerðing (mild, lítil, ...) 5–24%
xxx.2 MIÐLUNGSskerðing (meðal, nokkur, ...) 25–49%
xxx.3 ALVARLEG skerðing (mikil, veruleg, ...) 50–95%
xxx.4 ALGJÖR skerðing (altæk, ...) 96–100%
xxx.8 ótilgreint  
xxx.9 á ekki við  

Í tilvikum þar sem kvörðuð matstæki eða aðrir staðlar eru til-
tækir til að mæla skerðingu á líkamsstarfsemi er útkoman skráð 
á grófan hundraðshlutakvarða. Skekkjan getur því verið allt 
að 5% þegar er kóðað „engin skerðing“ eða „algjör skerðing“. 
„Miðlungsskerðing“ nær upp á miðjan kvarðann. Hundraðs-
hlutarnir á hverju svæði skulu kvarðaðir með tilvísan í staðla í 
þýði. Til að samræma þessa magnbindingu er nauðsynlegt að 
þróa matsaðferðir með rannsóknarvinnu.

Nánari útskýringar á kóðunarreglum ICF er að finna í viðauka 
2.
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1. kafli 

Hugarstarf 

Kaflinn fjallar um starfsemi heilans, bæði víðtækt hugarstarf, 
eins og meðvitund, orku og drift og sértækt hugarstarf, eins og 
minni, mál og reikning.

Víðtækt hugarstarf (b110‑ b139)

b 110 Meðvitund
Almennt hugarstarf er snýr að vitund og árvekni, þar 
með talið skýrleiki og stöðugleiki vökuástands.

Meðtalið: Stöðugleiki og gæði meðvitundar, meðvitund‑
arleysi, dá, heiladauði og minnistap. Einnig leiðslu‑
ástand, andsetning, breytt meðvitund af völdum lyfja, 
óráð og stjarfi.

Undanskilið: Áttun (b114), orka og drift (b130) og 
svefn (b134).

b 110
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 Áttun
Almenn vitneskja og fullvissa um tengsl manns við 
tíma, stað, sjálfan sig, aðra og umhverfið.

Meðtalið: Áttun er snýr að tíma, stað og persónu, áttun 
á sjálfum sér og á öðrum og áttunarvilla er snýr að tíma, 
stað og persónu.

Undanskilið: Meðvitund (b110), athygli (b140) og 
minni (b144).

 Vitsmunastarf
Almennt hugarstarf sem þarf til að skilja og samþætta 
hugarstarf af ýmsum toga á uppbyggilegan hátt. Hér 
er meðtalin öll vitræn starfsemi og þróun hennar.

Meðtalið: Vitsmunaþroski, þroskaseinkun, þroskahöml‑
un og vitglöp.

Undanskilið: Minni (b144), hugsun (b160) og vitræn 
starfsemi (b164).

 Víðtæk sálfélagsleg starfsemi
Almennt hugarstarf sem er í þróun allt lífið og er 
nauðsynlegt til að skilja og samþætta þá þætti er leiða 
til félagslegrar leikni. Starfsemin er nauðsynleg ef 
stofna á til gagnkvæmra félagslegra samskipta sem 
hafa merkingu og tilgang.

Meðtalið: Til dæmis einhverfa.

b 114

b 117

b 122
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 Skapgerð og persónuleiki
Almennt hugarstarf sem tengist áhrifum erfða á 
viðbrögð einstaklingsins til að bregðast við aðstæð-
um á ákveðinn hátt. Í þessu felst m.a. hin sérstaka 
samsetning einkenna sem aðgreinir einstaklinginn frá 
öðru fólki.

Meðtalið: Úthverfa, innhverfa, geðfelldni, samvisku‑
semi, sálrænn og tilfinningalegur stöðugleiki, mót‑
tækileiki gagnvart nýrri reynslu, bjartsýni, nýjungagirni, 
sjálfstraust og áreiðanleiki.

Undanskilið: Vitsmunastarf (b117); orka og drift 
(b130); hughreyfistarfsemi (b147), tilfinningalíf 
(b152).

 Orka og drift
Almennt hugarstarf af lífeðlisfræðilegum og sálræn-
um toga sem veldur því að einstaklingurinn leitast 
við að fullnægja tilteknum þörfum og almennum 
markmiðum af þrautseigju.

Meðtalið: Orkustig, áhugahvöt, lyst og fýsn (m.a. löngun 
í efni sem hægt er að misnota) og stjórnun hvatvísi.

Undanskilið: Meðvitund (b110), skapgerð og persónu‑
eiginleiki (b126), svefn (b134), hughreyfistarfsemi 
(b147) og tilfinningalíf (b152).

b 126

b 130
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 Svefn
Almennt hugarstarf sem nær yfir lotu- og valbundna 
líkamlega og andlega aftengingu frá nánasta umhverfi 
manns. Þessu fylgja einkennandi lífeðlisfræðilegar 
breytingar.

Meðtalið: Byrjun og lengd svefns, viðhald hans og 
gæði og svefnhringrás, svo sem svefnleysi, svefnsækni og 
drómasýki.

Undanskilið: Meðvitund (b110), orka og drift (b130), 

athygli (b140) og hughreyfistarfsemi (b147).

 Víðtækt hugarstarf, annað tilgreint og ótilgreint

b 134

b 139
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Sértækt hugarstarf (b140‑b189)

 Athygli
Sértækt hugarstarf sem beinist að ytra áreiti eða innri 
reynslu eins lengi og þarf.

Meðtalið: Viðhalda athygli, sveigjanleg athygli , dreifð 
athygli, samathygli, einbeiting og næmni fyrir truflun‑
um.

Undanskilið: Meðvitund (b110), orka og drift (b130), 
svefn (b134) og minni (b144), hughreyfistarfsemi 
(b147) og skynjun (b156).

 Minni
Sértækt hugarstarf sem nær yfir skráningu og 
geymslu upplýsinga og aðgengi að þeim eftir þörfum.

Meðtalið: Skammtímaminni, langtímaminni, 
nærminni, fjærminni, minnisvídd, endurheimt úr 
minni, minningar og starfsemi sem nýtist við upprifjun 
og lærdóm. Einnig minnisleysi á nafnorð og valbundið 
og hugrofstengt minnistap.

Undanskilið: Meðvitund (b110), áttun (b114), 
vitsmunastarf (b117), athygli (b140), skynjun (b156), 
hugsun (b160), vitræn starfsemi (b164), mál (b168) og 
reikningur (b172).

b 140

b 144
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 Hughreyfistarfsemi
Sértækt hugarstarf sem stjórnar bæði hreyfitengdum 
og sállíkamlegum þáttum.

Meðtalið: Hughreyfistjórnun, svo sem hughreyfitregða, 
spenna og æsingur, líkamsstaða, geðstjarfi, neikvæðni, 
tvíbendi, hermifas og bergmálstal. Einnig gæði og sam‑
hæfing á hughreyfistarfsemi.

Undanskilið: Meðvitund (b110), áttun (b114), vits‑
munastarf (b117), orka og drift (b130), athygli (b140), 
mál (b167) og röðun flókinna hreyfinga (b176).

 Tilfinningalíf
Sértækt hugarstarf tengt tilfinningum og geðhrifum.

Meðtalið: Viðeigandi tilfinningar, stjórnun tilfinninga, 
tilfinningavídd og geðhrif, svo sem depurð, ást, ótti, 
reiði, hatur, taugaspenna, kvíði, kæti, gleði, og sorg. 
Einnig óstöðugar tilfinningar og dempuð geðhrif.

Undanskilið: Skapgerð og persónuleiki (b126) og orka 
og drift (b130).

b 147

b 152
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 Skynjun
Sértækt hugarstarf til að bera kennsl á og túlka 
skynáreiti.

Meðtalið: Heyrnar‑, sjón‑, lyktar‑, bragð‑, snerti‑ og 
sjónrýmdarskynjun, til dæmis ofskynjanir eða skynvillur.

Undanskilið: Meðvitund (b110), áttun (b114), athygli 
(b140), minni (b144), mál (b167), sjón og skyld 
starfsemi (b210‑b229), heyrn og jafnvægisstarfsemi 
(b230‑b249) og annað skyn (b250‑b279).

 Hugsun
Sértækt hugarstarf til að móta og setja fram hug-
myndir.

Meðtalið: Hraði, form, stjórnun og innihald hugsana, 
hugsun sem beinist að eða ekki að ákveðnu markmiði 
og rökhugsun. Einnig ásæknar hugsanir, hugsanaflug, 
hugsanastífla, samhengislaus hugsun, að hugsa um 
óviðkomandi efni, aukaatriðastagl, ranghugmyndir, 
þráhyggja og árátta.

Undanskilið: Vitsmunastarf (b117), minni (b144), 
hughreyfistarfsemi (b147), skynjun (b156), vitræn starf‑
semi (b164), mál (b167) og reikningur (b172).

b 156

b 160
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 Vitræn starfsemi
Sértækt hugarstarf sem fer aðallega fram í ennis-
blöðum heilans og felur í sér flókið og markvisst 
atferli, eins og ákvarðanatöku, óhlutbundna hugsun, 
skipulagningu og að fylgja áætlunum eftir. Ennfrem-
ur sveigjanleika í hugsun og að ákveða hvaða hegðun 
er viðeigandi við ólíkar aðstæður.

Meðtalið: Óhlutbundin hugsun og skipulagning 
hugmynda, tímastjórnun, innsæi og dómgreind. Einnig 
hugtakamyndun, flokkun og vitrænn sveigjanleiki.

Undanskilið: Minni (b144), hugsun (b160), mál 

(b167), og reikningur (b172).

 Mál
Sértækt hugarstarf til að bera kennsl á og nota merki, 
tákn og annað sem tengist máli.

Meðtalið: Móttaka og sundurgreining á töluðu, rituðu 
eða öðru formi máls, svo sem á táknmáli. Einnig tján‑
ing á töluðu, rituðu eða öðru formi máls og samþætting 
máls bæði talaðs og ritaðs. Einnig skerðingar eins og sjást 
við málskilnings‑, tjáningar‑, Brocas‑, Wernickes‑ og 
leiðslumálstol.

Undanskilið: Athygli (b140), minni (b144), skynjun 
(b156), hugsun (b160), vitræn starfsemi (b164), reikn‑
ingur (172), röðun flókinna hreyfinga (b176). 2. kafli 
Skyn og verkir og 3. kafli Rödd og tal. 

b 164

b 167



Líkamsstarfsemi ICF

102 103

 Reikningur
Sértækt hugarstarf sem felur í sér túlkun, skilning og 
meðhöndlun stærðfræðitákna og ferla.

Meðtalið: Innifalið: Samlagning, frádráttur, aðrar ein‑
faldar reikniaðferðir og flókin stærðfræðileg úrvinnsla.

Undanskilið: Athygli (b140), minni (b144), hugsun 
(b160), vitræn starfsemi (b164) og mál (b167).

 Vitræn stýring fjölþættra hreyfinga
Sértækt hugarstarf til að raða og samhæfa fjölþættar, 
tilgangsbundnar hreyfingar.

Meðtalið: Skerðingar eins og hugmyndaverkstol, hreyfi‑
verkstol, verkstol við að klæðast, augnhreyfiverkstol og 
hreyfimálstol.

Undanskilið: Hughreyfistarfsemi (b147), vitræn starf‑
semi (b164) og 7. kafli Starfsemi stoð‑ og hreyfistjórn‑
unarkerfis.

 Sjálfsvitund og tímaskyn
Vitund um eigin tilveru, líkama og stöðu í umhverf-
inu og tímaskyn.

Meðtalið: Upplifun af eigin sjálfi, líkamsímynd og 
tímaskyn.

b 172

b 176

b 180
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 Sértækt hugarstarf, annað tilgreint og ótilgreint

 Hugarstarf, annað tilgreint

 Hugarstarf, ótilgreint

b 189

b 198

b 199
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2. kafli 

Skyn og verkir

Kaflinn er um starfsemi skynfæranna, svo sem sjón, heyrn, bragð 
auk verkjatilfinningar.

Sjón og skyld starfsemi (b210-229)

b 110 Sjón
Að sjá ljós og form, stærð, lögun og lit hins sjónræna 
áreitis.

Meðtalið: Sjónskerpa, sjónsvið, gæði sjónar, skynjun 
á ljósi og lit, sjónskerpa í fjarlægð og nálægð, sjón með 
öðru auga, samsjón og myndgæði. Einnig skerðingar 
eins og nærsýni, fjarsýni, sjónskekkja, helftarblinda, 
litblinda, rörsýni, miðlæg og jaðar sjónsviðseyða, tvísýni, 
náttblinda og skerðing á ljósaðlögun.

Undanskilið: Skynjun (b156)

b 210
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 Starfsemi líkamshluta sem liggja að auganu
Starfsemi líkamshluta í auganu og umhverfis það sem 
hjálpa til við sjón.

Meðtalið: Starfsemi innri augnvöðva, augnloks og ytri 
augnvöðva, þar á meðal viljastýrðar hreyfingar, fylgi‑
hreyfingar, sjónfesta, starfsemi tárakirtla, sjónstilling 
og ljósopsviðbragð. Einnig skerðingar eins og augntin, 
augnþurrkur og augnalokssig.

Undanskilið: Sjón (b210) og 7. kafli Starfsemi stoð‑ og 
hreyfistjórnunarkerfis.

 Skynhrif í auganu og aðliggjandi líkamshlutum
Að finna fyrir þreytu, þurrk eða kláða í auga og aðrar 
álíka tilfinningar.

Meðtalið: Að finna fyrir þrýstingi bak við auga, ein‑
hverju í auganu, augnáreynslu, sviða eða ertingu.

Undanskilið: Verkjatilfinning (b 280).

 Sjón og tengd starfsemi, annað tilgreint og  
 ótilgreint

b 215

b 220

b 229



Líkamsstarfssemi ICF

106 107

Heyrn og jafnvægisstarfsemi (b230 – b249)

Skapg Heyrn
Að greina hljóð og staðsetningu þess, tónhæð, styrk 
og eiginleika.

Meðtalið: Heyrn, aðgreining hljóða og staðsetning, upp‑
tök og hliðlægi. Einnig aðgreining á tali og skerðingar 
eins og heyrnarleysi,heyrnarskerðing og heyrnartap.

Undanskilið: Skynjun (b156) og mál (b167).

 Jafnvægisstarfsemi
Starfsemi í innra eyra er lýtur að stöðu, jafnvægi og 
hreyfingu.

Meðtalið: Greining á stöðu, jafnvægi og hreyfingu.
Undanskilið: Skynhrif sem tengjast heyrn og jafnvægis‑
starfsemi (b240).

b 230

b 235
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 Skynhrif er tengjast heyrn og jafnvægisstarfsemi
Það að sundla, finnast maður missa jafnvægið, heyra 
suð í eyrum eða svima.

Meðtalið: Það að heyra són í eyra, finna ertingu eða 
þrýsting í eyra og finna fyrir ógleði í tengslum við sundl 
eða svima.

Undanskilið: Jafnvægisstarfsemi (b235) og 
 verkjatilfinning (b280).

 Heyrn og jafnvægisstarfsemi, annað tilgreint og  
 ótilgreint

Annað skyn (b250 – b279)

 Bragðskyn
Að finna mismunandi bragðeiginleika, eins og að 

eitthvað er beiskt, sætt, súrt eða salt.

Meðtalið: Bragðskyn og skerðingar eins og bragðleysi og 
óeðlilega dauft bragðskyn.

 Lyktarskyn
Að finna mismunandi lykt, eins og ilm og ólykt.

Meðtalið: Lyktarskyn og skerðingar eins og þefstol og 

dauft lyktarskyn.

b 240

b 249

b 250

b 255
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 Stöðuskyn
Að átta sig á innbyrðis afstöðu líkamshluta til hvers 
annars.

Meðtalið: Skyn er lýtur að stöðu líkamans í hvíld og á 
hreyfingu.

Undanskilið: Jafnvægisstarfsemi (b235) og skynhrif er 
tengjast starfsemi vöðva og hreyfingu (b780).

 Snertiskyn
Finna með snertingu yfirborð og áferð þess og 
eiginleika.

Meðtalið: Snertiskyn, snertitilfinning og skerðingar eins 
og doði, tilfinningaleysi, fiðringur, tilfinningaglöp og 
ofurskynnæmi.

Undanskilið: Skyn er lýtur að hita og öðru áreiti 
(b270).

 Skyn er lýtur að hita og öðru áreiti
Hitaskyn, titringsskyn, þrýstingsskyn og skyn tengt 
skaðlegu áreiti.

Meðtalið: Næmi fyrir hita, titringi, hristingi, sveiflum, 
léttum eða miklum þrýstingi, sviða eða skaðlegu áreiti.

Undanskilið: Snertiskyn (b265) og verkjatilfinning 
(b280).

b 260

b 265

b 270
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 Annað skyn, annað tilgreint og ótilgreint

Verkir (b280-b289)

 Verkjatilfinning
Óþægileg tilfinning sem bendir til mögulegrar eða 
raunverulegrar skemmdar í einhverjum líkamshluta.

Meðtalið: Almennur eða staðbundinn verkur í einum 
eða fleiri líkamshlutum, verkur í húðgeira, stingandi 
verkur, sviði, ógreinilegur verkur og tak. Einnig 
skerðingar eins og vöðvaverkur, skortur á sársauka og 
sársaukaofurnæmi.

 Verkjatilfinning, annað tilgreint og ótilgreint

 Skyn og verkir, annað tilgreint

 Skyn og verkir, ótilgreint
  

b279

b 280

b 289

b 298

b 299
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3. kafli 

Rödd og tal

Kaflinn er um starfsemi sem tengist hljóðmyndun og tali.

b 110 Rödd
Myndun ýmiss konar hljóða með loftstreymi gegnum 
barkakýlið.

Meðtalið: Myndun og eiginleikar raddar, svo sem 
raddmyndun, tíðni, raddstyrkur og aðrir eiginleikar. 
Einnig skerðingar eins og raddleysi, raddtruflun, hæsi, 
nefjun og nefmæli.

Undanskilið: Mál (b167); framburður (b320); önnur 
starfssemi tengd hljóðmyndun (b340).

Framburður
Myndun málhljóða.

Meðtalið: Framsögn, framburður málhljóða, spastísk 
eða krampakennd þvoglumælgi, ósamhæfð þvoglumælgi, 
linkuþvoglumælgi og framsagnarstol.

Undanskilið: Mál (b167) og rödd (b310).

b 310

b 320
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 Talflæði og hrynjandi
Starfsemi er lýtur að talflæði og talhraða.

Meðtalið: Talflæði, hrynjandi, hraði, hljómun, hljóm‑
fall og ítónun. Einnig skerðingar eins og stam, tafs, 
hægmæli og hraðmæli.

Undanskilið: Mál (b167), rödd (310) og framburður 
(b320).

 Önnur starfsemi tengd hljóðmyndun
Starfsemi er lýtur að myndun annarra hljóða en 
málhljóða.

Meðtalið: Myndun tóna og hljóðraða eins og í söng, 
sönglandi tali, hjali, rauli, hrópum og öskri.

Undanskilið: Mál (b167), rödd (b310), framburður 

(b320) og talflæði og hrynjandi (b330).

Skapg Rödd og tal, annað tilgreint

 Rödd og tal, ótilgreint

b 330

b 340

b 398

b 399
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4. kafli 

Starfsemi hjarta og æðakerfis, 
blóðs, ónæmiskerfis og öndunar
kerfis
Kaflinn er um starfsemi hjarta- og æðakerfis, blóðs, ónæmis-
kerfis (myndun blóðs og ónæmis) og öndunarkerfis (öndun og 
áreynsluþol).

Starfsemi hjarta- og æðakerfis (b410-b429)

b 110 Hjartastarfsemi
Dæling blóðs um líkamann í hæfilegu eða nægilegu 
magni og með hæfilegum þrýstingi.

Meðtalið: Hjartsláttur, taktur, afköst og samdráttar‑
kraftur í hjartavöðvum, starfsemi hjartaloka, dæling 
blóðs eftir lungnablóðrás og blóðflæði til hjartans. 
Einnig skerðingar eins og hraðsláttur og hægsláttur 
hjartans og óreglulegur hjartsláttur sem sjá má við 
hjartabilun sem og hjartavöðvakvilli, hjartavöðvabólga 
og kransæðaþrengsli.

Undanskilið: Æðastarfsemi (b415), blóðþrýstingur 
(b420) og áreynsluþol (b455).

b 410
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Æðastarfsemi
Starfsemi sem ræður blóðflæðinu um líkamann.

Meðtalið: Starfsemi slagæða, háræða og bláæða, 
æðastjórnarstarf og starfsemi lungnaslagæða, lungna‑
háræða, lungnabláæða og bláæðaloka. Einnig skerðingar 
eins og stífla eða þrenging á slagæðum, slagæðarhersli, 
æðakölkun, blóðsegar, blóðtappar og æðahnútar.

Undanskilið: Hjartastarfsemi (b410), blóðþrýstingur 
(b420), starfsemi blóðs (b430) og áreynsluþol (b455).

 Blóðþrýstingur
Starfsemi sem viðheldur blóðþrýstingi í æðunum.

Meðtalið: Starfsemi sem heldur blóðþrýstingi við og auk‑
inn eða minnkaður blóðþrýstingur. Einnig skerðingar 
eins og lágþrýstingur, háþrýstingur og lágþrýstingur er 
tengist líkamsstöðu.

Undanskilið: Hjartastarfsemi (b410), æðastarfsemi 
(b415) og áreynsluþol (b455).

 Starfsemi hjarta- og æðakerfis, annað tilgreint og  
 ótilgreint

b 415

b 420

b 429
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Starfsemi blóðs og ónæmiskerfis (b430-b439)

Skapg Starfsemi blóðs
Starfsemi er lýtur að blóðmyndun, súrefnisflutningi, 
flutningi sindurefna og blóðstorknun.

Meðtalið: Blóðmyndun og myndun beinmergjar, 
súrefnisflutningur með blóði, blóðtengd starfsemi 
miltans, flutningur sindurefna með blóði og blóðstorka. 
Einnig skerðingar eins og blóðleysi, dreyrasýki og aðrar 
blóðstorkuraskanir.

Undanskilið: Starfsemi hjarta‑ og æðakerfis 
(b410‑b429), starfsemi ónæmiskerfis (b435) og 

áreynsluþol (b455).

 Starfsemi ónæmiskerfis
Starfsemi til að verjast utanaðkomandi efnum, þar 
á meðal sýkingum, með sértækum og almennum 
ónæmisviðbrögðum.

Meðtalið: Ónæmisviðbrögð (sértæk og almenn), ofur‑
næmisviðbrögð, starfsemi sogæða og eitla,frumutengt 
ónæmi, mótefnatengt ónæmi og svörun við ónæmisað‑
gerðum. Einnig skerðingar eins og sjálfsónæmi, ofnæmis‑
viðbrögð, eitlabólga og sogæðabjúgur.

Undanskilið: Starfsemi blóðs (b430).

b 430

b 435
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Starfs Starfsemi blóðs og ónæmiskerfis, annað tilgreint og  
 ótilgreint

Starfsemi öndunarkerfis (b440-b449)

 Öndun
Innöndun lofts í lungun, loftskipti milli lungna og 
blóðs og útöndun.

Meðtalið: Tíðni, taktur og dýpt öndunar. Einnig 
skerðingar eins og öndunarstopp, oföndun, óregluleg 
öndun, öfugt öndunarmynstur og berkjukrampi og 
öndun eins og sést við lungnaþembu; minnkað loft‑
streymi í efri og neðri öndunarvegi.

Undanskilið: Starfsemi öndunarvöðva (b445), önnur 
öndunarstarfsemi (b450) og áreynsluþol (b455).

 Starfsemi öndunarvöðva
Starfsemi vöðva sem eru notaðir við öndun.

Meðtalið: Starfsemi öndunarvöðva í brjóstkassa, þindar 
og hjálparvöðva við öndun.

Undanskilið: Öndun (b440), önnur öndunarstarfsemi 
(b450) og áreynsluþol (b455).

 Starfsemi öndunarkerfis, annað tilgreint og  
 ótilgreint

b 439

b 440

b 445

b 449
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Önnur starfsemi og skynhrif er tengjast 
hjarta- og æða- og öndunarkerfi (b450-b469)

Skapg Önnur öndunarstarfsemi
Önnur starfsemi sem tengist öndun, eins og að hósta, 
hnerra og geispa.

Meðtalið: Að blása, blístra og anda gegnum munninn.

Skapg Áreynsluþol
Starfsemi sem felst í hæfileika lungna, hjarta og æða 

til að þola líkamlega áreynslu.

Meðtalið: Líkamlegt úthald, loftháð þol, þrek og þreytu‑
þröskuldur.

Undanskilið: Starfsemi hjarta‑ og æðakerfis 
(b410‑b429), starfsemi blóðs (b430), öndun (b440), 
starfsemi öndunarvöðva (b445) og önnur öndunarstarf‑
semi (b450).

b 450

b 455
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Skapg Skynhrif er tengjast starfsemi hjarta- og æða- og  
 öndunarkerfis

Tilfinningar eins og að hjartað sleppi úr slagi, hjart-
sláttarónot og mæði.

Meðtalið: Að finna þrýsting fyrir brjósti, tilfinning um 
óreglulegan hjartslátt, mæði, lofthungur, andnauð og 
blísturshljóð.

Undanskilið: Verkjatilfinning (b280)

Skapg Önnur starfsemi og skynhrif er tengjast hjarta- og  
 æða- og öndunarkerfi, annað tilgreint og ótilgreint

Skapg Starfsemi hjarta-og æðakerfis, blóðs, ónæmiskerfis  
 og öndunarkerfis, annað tilgreint

Skapg Starfsemi hjarta-og æðakerfis, blóðs, ónæmiskerfis  
 og öndunarkerfis, ótilgreint

b 460

b 469

b 498

b 499
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5. kafli 

Melting, efnaskipti og inn
kirtlastarfsemi
Kaflinn er um starfsemi sem tengist fæðuinntöku, meltingu, 
útskilnaði úrgangsefna, efnaskiptum og innkirtlastarfsemi.

Starfsemi meltingarkerfis (b510-b539)

b 110 Fæðuinntaka
Inntaka fastrar fæðu eða vökva gegnum munninn og 
meðhöndlun þessara efna í munninum áður en þau 
fara út í líkamann.

Meðtalið: Að sjúga, tyggja, bíta og meðhöndla fæðu í 
munninum, munnvatnsframleiðsla, kynging, uppvella, 
að ropa, spýta og kasta upp. Einnig skerðingar eins og 
kyngingartregða, ásvelging, loftgleypi, óhófleg munn‑
vatnsframleiðsla, slef og ónóg munnvatnsframleiðsla.

Undanskilið: Líðan tengd meltingarkerfi (b535).

b 510
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Melting
Flutningur fæðu um meltingarveginn, niðurbrot 
fæðunnar og upptaka næringarefna.

Meðtalið: Flutningur fæðu gegnum magann, 
þarmahreyfingar, niðurbrot fæðu, framleiðsla og virkni 
ensíma í maga og þörmum, upptaka næringarefna og 
fæðuþol. Einnig skerðingar eins og hátt sýrustig í maga, 
lélegt frásog, fæðuóþol, ofhreyfingar í þörmum, þarma‑
lömun, þarmastífla og minnkuð gallframleiðsla.

Undanskilið: Fæðuinntaka (b510), umbreyting næring‑
arefna (b520), hægðastarfsemi (b525) og líðan tengd 
meltingarkerfi (b535).

 Umbreyting næringarefna
Að umbreyta næringarefnum í líkamlegar eindir.

Meðtalið: Upphleðsla næringarefna í líkamanum.

Undanskilið: Melting (b515), hægðalosun (b525), 
viðhald líkamsþyngdar (b530) og almenn efnaskipti 
(b540).

b 515

b 520
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 Hægðastarfsemi
Að losa sig við úrgangsefni og ómelta fæðu sem saur 
og önnur álíka starfsemi.

Meðtalið: Starfsemi er lýtur að hægðalosun, þéttleika 
hægða, hægðatíðni; hægðaheldni og vindgangi. Einnig 
skerðingar eins og hægðatregða, niðurgangur, vatns‑
kenndar hægðir, vanhæfni í hringvöðva endaþarmsops 
eða hægðaleki.
Undanskilið: Melting (b515), umbreyting næringarefna 
(b520) og líðan tengd meltingarkerfi (b535).

 Viðhald líkamsþyngdar
Að halda viðeigandi líkamsþyngd, þar á meðal að 
bæta við þyngd sína í takt við þroskaferli.

Meðtalið: Að viðhalda ásættanlegum líkamsþyngdar‑
stuðli (BMI) og skerðingar eins og undirmálsþyngd, 
kröm, tæring, ofþyngd, megurð og meðfædd og áunnin 
offita.

Undanskilið: Umbreyting næringarefna (b520), almenn 
efnaskipti (b540) og innkirtlastarfsemi (b555).

b 525

b 530
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Skapg Skynhrif tengd meltingarkerfi
Tilfinningar sem kvikna við að borða eða drekka og 
við aðra meltingarstarfsemi.

Meðtalið: Innifalið: Tilfinning um ógleði, uppþembu, 
kviðverki og að vera saddur. Einnig tilfinningin að hafa 
kökk í hálsi, magakrampa, loft í maga eða brjóstsviða.

Undanskilið: Verkjatilfinning (b280), fæðuinntaka 
(b510), melting (b515) og hægðastarfsemi (b525).

 Starfsemi meltingarkerfis, annað tilgreint og   
 ótilgreint

Efnaskipti og innkirtlastarfsemi (b540-b559)

 Almenn efnaskipti
Það að stilla grundvallareindir líkamans, svo sem 
kolvetni, eggjahvítuefni og fitu, umbreyta einni yfir í 
aðra og umbreyta þeim í orku.

Meðtalið: Efnaskipti, grunnefnaskipti, efnaskipti kol‑
vetna, eggjahvítu og fitu, frálífun, tillífun, orkufram‑
leiðsla í líkamanum og aukinn eða minnkaður hraði 
efnaskipta.

Undanskilið: Umbreyting næringarefna (b520), 
viðhald líkamsþyngdar (b530), vökva‑, steinefna‑ og 
elektrolýtajafnvægi (b545), hitatemprun (b550) og 
innkirtlastarfsemi (b555).

b 535

b 539

b 540
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 Vökva-, steinefna- og elektrolýtajafnvægi
Temprun á vökva, steinefnum og elektrolýtum í 
líkamanum.

Meðtalið: Vökvajafnvægi, jafnvægi steinefna eins og 
kalsíums, sinks og járns og jafnvægi elektrolýta eins og 
natríums og kalsíums. Einnig skerðingar eins og vökva‑
söfnun, vökvatap, járnskortur og hækkun og lækkun 
blóðkalsíums, blóðnatríums eða blóðkalíums.

Undanskilið: Starfsemi blóðkerfis (b430), almenn 

efnaskipti (b540) og innkirtlastarfsemi (b555).

Skapg Hitatemprun
Temprun á hitastigi líkamans.

Meðtalið: Viðhald líkamshita og skerðingar eins og 
ofkæling og ofurhiti.

Undanskilið: Almenn efnaskipti (b540) og innkirtla‑
starfsemi (b555).

b 545

b 550
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Skapg Innkirtlastarfsemi
Framleiðsla og stilling á magni hormóna í líkaman-
um, meðal annars í tengslum við tíðahringinn.

Meðtalið: Hormónajafnvægi og minnkuð og aukin starf‑
semi heiladinguls, skjaldkirtils, nýrnahettna, kalkkirtla 
og kynkirtla.

Undanskilið: Almenn efnaskipti (b540), vökva‑, 
steinefna‑, og elektrolýtajafnvægi (b540), hitatemprun 
(b550), kynlíf (b640) og tíðir (b650).

Skapg Efnaskipti og innkirtlastarfsemi, annað tilgreint og  
 ótilgreint

Skapg Melting, efnaskipti- og innkirtlastarfsemi, annað  
 tilgreint

Skapg Melting, efnaskipti- og innkirtlastarfsemi, ótilgreint

b 555

b 559

b 598

b 599
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6. kafli 

Starfsemi þvag, kyn og 
 æxl unarfæra
Kaflinn er um þvaglát og æxlun, þar á meðal kynlíf og barn eignir.

Starfsemi þvagfæra (b610-b639)

b 110 Þvagútskilnaður
Starfsemin að sía og safna þvagi.

Meðtalið: Þvagsíun og þvagsöfnun og skerðingar eins 
og nýrnabilun, þvagleysi, þvagþurrð, vatnsnýru, slöpp 
þvagblaðra og þvagleiðarastífla.

Undanskilið: Starfsemi þvagfæra (b620).

Starfsemi tengd þvaglátum
Losun þvags úr þvagblöðrunni.

Meðtalið: Þvaglát, tíðni þvagláta og þvagheldni. Einnig 
skerðingar eins og þvagmissir við áreynslu, bráðaþörf, 
ósjálfráð þvaglát, offylling, þvagleki og lausheldni á þvag. 
Ennfremur sjálfvirk þvagblaðra, ofsamiga, þvagteppa og 
bráðaþvaglátsþörf.

Undanskilið: Þvagútskilnaður (b610) og skynhrif tengd 
starfsemi þvagfæra (b630).

b 610

b 620
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 Skynhrif tengd starfsemi þvagfæra
Tilfinning sem verður við tæmningu blöðrunnar og 
aðra starfsemi þvagfæra.

Meðtalið: Tilfinning um ónóga tæmingu á blöðru eða 
að vera í spreng.

Undanskilið: Verkjatilfinning (b280) og starfsemi tengd 
þvaglátum (b620).

 Starfsemi þvagfæra, annað tilgreint og ótilgreint

Starfsemi kyn- og æxlunarfæra (b640-b679)

Skapg Kynlíf
Andleg og líkamleg starfsemi tengd kynlífsathöfnum, 
þar með talið örvunar-, undanfara-, fullnægju- og 
slökunarstig.

Meðtalið: Kynörvun, starfsemi á undanfara‑, full‑
nægingar‑ og slökunarstigi, kynlífslöngun, kynlífsathafn‑
ir, stinning getnaðarlims og sníps, smurning leggangna, 
sáðlát og fullnæging. Einnig skerðingar eins og getuleysi, 
kynkuldi, leggangakrampi, brátt sáðlát, sístaða og 
seinkað sáðlát.

Undanskilið: Barneignir (b660) og skynhrif tengd 
starfsemi kyn‑ og æxlunarfæra (b670).

b 630

b 639

b 640
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 Tíðir
Starfsemi tengd tíðahringnum, þar með talið reglu-
festa í tíðahring og losun tíðablóðs.

Meðtalið: Starfsemi er lýtur að reglufestu og bili milli 
tíða, magn tíðablóðs, fyrstu tíðir og breytingaskeið. 
Einnig skerðingar eins og tíðateppa, auknar tíðir, of 
tíðar blæðingar, bakrennsli tíðablóðs og fyrirtíðaspenna.

Undanskilið: Kynlíf (b640), barneignir (b660), 
skynhrif tengd starfsemi kyn‑ og æxlunarfæra (b670) og 
verkjatilfinning (b280).

 Barneignir
Starfsemi er lýtur að frjósemi, meðgöngu, barns-
fæðingu og brjóstagjöf.

Meðtalið: Frjósemi karla og kvenna, meðganga, barns‑
fæðing og brjóstagjöf. Einnig skerðingar eins og fáar 
sæðisfrumur, hægar sæðisfrumur, skortur á sæðisfrumum, 
mjólkurlos, mjólkurleysi, stálmi í brjóstum, frjósemis‑
vandi, ófrjósemi, fósturlát, utanlegsfóstur og fæðing 
andvana barns. Þetta á ennfremur við um lítið fóstur 
miðað við meðgöngulengd, of mikið legvatn, fyrirbura‑
fæðingu og síðbúna fæðingu.

Undanskilið: Kynlíf (b640) og tíðir (b650).

b 650

b 660
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 Skynhrif tengd starfsemi kyn- og æxlunarfæra
Tilfinning er verður við kynörvun, samræði, tíðir og 
aðra starfsemi kyn- og æxlunarfæra.

Meðtalið: Sársauki við samræði, tíðaverkir og hitakóf og 
nætursviti á breytingaskeiði.

Undanskilið: Verkjatilfinning (b280), skynhrif tengd 
starfsemi þvagfæra (b630), kynlíf (b640), tíðir (b650) 
og barneignir (b660).

 Starfsemi kyn- og æxlunarfæra, annað tilgreint og  
 ótilgreint

Skapg Starfsemi þvag-, kyn- og æxlunarfæra, annað   
 tilgreint

Skapg Starfsemi þvag-, kyn- og æxlunarfæra, ótilgreint

b 670

b 679

b 698

b 699
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7. kafli 

Starfsemi stoð og 
hreyfistjórnunarkerfis
Kaflinn er um hreyfingar og hreyfanleika, þar á meðal starfsemi 
liða, beina og vöðva og taugaviðbrögð.

Starfsemi liða og beina ( b710- b729)

b 110 Hreyfanleiki í liðum
Hreyfiferill og mýkt hreyfingar í lið.

Meðtalið: Hreyfanleiki í einum eða fleiri liðum í hrygg, 
öxl, olnboga, úlnlið, mjöðm, hné, ökkla og í smáliðum 
handa og fóta. Einnig almennur hreyfanleiki í liðum og 
skerðingar eins og ofurhreyfanleiki, stífir liðir, stíf öxl og 
liðbólga.

Undanskilið: Stöðugleiki í liðum (b715) og stjórnun 
viljastýrðra hreyfinga (b760).

b710
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Stöðugleiki í liðum
Starfsemi sem viðheldur lögun liða.

Meðtalið: Stöðugleiki í einum lið, nokkrum liðum og 
liðum almennt. Einnig skerðingar eins og óstöðugur axl‑
arliður, liðhlaup, og liðhlaup í axlarlið og mjaðmarlið.

Undanskilið: Hreyfanleiki í liðum (b710).

 Hreyfanleiki beina
Hreyfiferill og mýkt hreyfingar herðablaðs, mjaðma-
grindar, úlnliðsbeina og ristarbeina.

Meðtalið: Skerðingar eins og stíft herðablað og stíf 
mjaðmagrind.

Undanskilið: Hreyfanleiki í liðum (b710).

 Starfsemi liða og beina, annað tilgreint og ótilgreint

b 715

b 720

b 729
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Vöðvastarfsemi ( b730- b749)

Skapg Vöðvakraftur
Afl sem myndast við samdrátt vöðva eða vöðvahópa.

Meðtalið: Kraftur í tilteknum vöðvum og vöðvahóp‑
um, vöðvum í einum útlim, annarri hlið líkamans, 
neðri helming líkamans, öllum útlimum, bol og öllum 
líkamanum. Einnig skerðingar eins og kraftminnkun 
í smávöðvum fóta og handa, vöðvalömunarsnertur, 
vöðvalömun, útlimslömun, helftarlömun, þverlömun, 
fjórlömun og hreyfitregðumálleysi.

Undanskilið: Starfsemi líkamshluta sem liggja að 
auganu (b215), vöðvaspenna (b735) og vöðvaúthald 
(b740).

 Vöðvaspenna
Hvíldarspenna í vöðva og viðnámið sem myndast í 
vöðva þegar reynt er að hreyfa líkamshluta óvirkt.

Meðtalið: Spenna í einangruðum vöðvum og vöðva‑
hópum, vöðvum í einum útlim, annarri hlið líkamans, 
neðri helming líkamans, öllum útlimum, bolvöðvum 
og öllum vöðvum líkamans. Einnig skerðingar eins og 
of lág og of há vöðvaspenna og krampalömun í vöðva; 
vöðvaherpingur og kuldavöðvaherpingur.

Undanskilið: Vöðvakraftur (b730) og vöðvaúthald 
(b740).

b 730

b 735
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 Vöðvaúthald
Starfsemi sem heldur vöðva samdregnum í tiltekinn 
tíma.

Meðtalið: Starfsemi sem heldur við samdrætti í 
einangruðum vöðvum, vöðvahópum og öllum vöðvum 
líkamans. Einnig skerðingar eins og vöðvaslensfár.

Undanskilið: Áreynsluþol (b455), vöðvakraftur (b730) 
og vöðvaspenna (b735).

 Vöðvastarfsemi, annað tilgreint og ótilgreint

Hreyfing ( b750- b789)

 Hreyfiviðbrögð
Ósjálfráðir vöðvasamdrættir sem framkallast sjálfvirkt 
við ákveðin áreiti.

Meðtalið: Teygjuviðbragð, ósjálfráð staðbundin viðbrögð 
í lið og viðbrögð sem vakin eru af skaðlegum áreitum 
og öðrum utanaðkomandi áreitum. Einnig flótta‑, 
tvíhöfða‑, sveifar‑, fjórhöfða‑, hné‑ og ökklaviðbragð, 
fram komin og viðvarandi viðbrögð.

b 740

b 749

b 750
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 Ósjálfráð hreyfiviðbrögð
Ósjálfráður samdráttur í stórum vöðvum eða í öllum 
líkamanum sem fer af stað vegna líkamsstöðu, jafn-
vægisáreita eða ógnandi áreita.

Meðtalið: Stöðu‑, rétti‑, aðlögunar‑, jafnvægis‑, þunga‑
burðar‑ og varnarviðbrögð.

Undanskilið: Hreyfiviðbrögð (b750).

Skapg Stjórnun viljastýrðra hreyfinga
Stjórnun og samhæfing viljastýrðra hreyfinga.

Meðtalið: Stjórnun einfaldra og flókinna viljastýrðra 
hreyfinga, samhæfing viljastýrðra hreyfinga, þungaburð‑
ur handleggs eða fótleggs, samhæfing hreyfinga í hægri og 
vinstri hlið líkama, samhæfing augna og handa og sam‑
hæfing augna og fóta. Einnig skerðingar eins og stjórn‑
unar‑ og samhæfingarvandamál, til dæmis skerðing á 
hæfni til að framkvæma hraðar víxlhreyfingar.

Undanskilið: Vöðvakraftur (b730), ósjálfráðar hreyf‑
ingar (b765) og göngulag (b770).

b 755

b 760



LíkamsstarfssemiICF

132 133

Skapg Ósjálfráðar hreyfingar
Óskipulagðir, tilgangslausir eða tilgangslitlir ósjálf-
ráðir samdrættir í vöðva eða vöðvahópi.

Meðtalið: Ósjálfráðir vöðvasamdrættir og skerðingar 
eins og skjálfti, vöðvakippir (fjörfiskur), kækir, endur‑
teknar hreyfingar, hreyfiþrálæti, rykkjabrettur, hæg‑
fettur, raddkækir, hreyfingar með truflaðri vöðvaspennu 
og hreyfingatregða.

Undanskilið: Stjórnun viljastýrðra hreyfinga (b760) og 
göngulag (b770).

Skapg Göngulag
Hreyfimunstur sem tengist göngu, hlaupum eða 
öðrum hreyfingum alls líkamans.

Meðtalið: Göngu‑ og hlaupalag og skerðingar eins og 
spastískt göngulag, helftarlömunargöngulag, þverlöm‑
unargöngulag, ósamhverft göngulag og haltrandi og stirt 
göngulag.

Undanskilið: Vöðvakraftur (b730), vöðvaspenna 
(b735), stjórnun viljastýrðra hreyfinga (b760) og ósjálf‑
ráðar hreyfingar (b765).

b 765

b 770
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Skapg Skynhrif er tengjast starfsemi vöðva og hreyfingu
Tilfinning sem tengist vöðvum eða vöðvahópum í 
líkamanum og hreyfingum þeirra.

Meðtalið: Að finna fyrir stífni í vöðva, vöðvakrampa, 
herpingu eða þyngslum í vöðvum.

Undanskilið: Verkjatilfinning (b280)

Skapg Hreyfing, annað tilgreint og ótilgreint

Skapg Starfsemi stoð- og hreyfistjórnunarkerfis, annað  
 tilgreint

Skapg Starfsemi stoð- og hreyfistjórnunarkerfis, ótilgreint

b 780

b 789

b 798

b 799
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8. kafli 

Starfsemi húðar og tengdra vefja
Kaflinn er um starfsemi húðar, nagla og hárs.

Starfsemi húðar (b810-b849)

b 110 Varnarstarf húðar
Starfsemi húðar er snýr að verndun líkamans gegn 
líkamlegum, efnafræðilegum og líffræðilegum skað-
völdum.

Meðtalið: Verndun gegn sól og öðrum geislunum, ljós‑
næmi, litarháttur, eiginleikar húðar, einangrunarfærni 
húðar, siggmyndun og skorpnun. Einnig skerðingar eins 
og rifin húð, sár, legusár og húðþynning.

Undanskilið: Viðgerðarstarf húðar (b820) og önnur 
starfsemi húðar (b830).

 Viðgerðarstarf húðar
Starfsemi húðar til að gera við sprungur og annan 
skaða sem húðin verður fyrir.

Meðtalið: Skorpumyndun, græðingar, örvefsmyndun, 
mar og öræxlismyndun.

Undanskilið: Varnarstarf húðar (b810) og önnur starf‑
semi húðar (b830).

b 810

b 820
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 Önnur starfsemi húðar
Starfsemi húðar er snýr að öðru en verndun og 
viðgerð, svo sem kæling og svitnun.

Meðtalið: Svitamyndun og starfsemi húðkirtla og einnig 
angan af líkamanum er tengist þessari starfsemi.

Undanskilið: Varnarstarf húðar (b810) og viðgerðar‑
starf húðar (b820).

 Skynhrif í húð
Tilfinningar í húðinni eins og kláði, sviðatilfinning 

og fiðringur.

Meðtalið: Skerðingar eins og stungutilfinning og 
hrollur.

Undanskilið: Verkjatilfinning (b280).

 Starfsemi húðar, annað tilgreint og ótilgreint

Starfsemi hárs og nagla (b850-b869)

 Starfsemi hárs
Starfsemi hárs er snýr að verndun, lit og útliti.

Meðtalið: Starfsemi er snýr að hárvexti, háralit og hvar 
hár er staðsett. Einnig skerðingar eins og hármissir eða 
hárlos.

b 830

b 840

b 849

b 850
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 Starfsemi nagla
Starfsemi nagla er snýr að verndun, klóri og útliti.

Meðtalið: Vöxtur, litur og eiginleikar nagla.

 Starfsemi hárs og nagla, annað tilgreint og 
 ótilgreint

 Starfsemi húðar og tengdra vefja, annað tilgreint

 Starfsemi húðar og tengdra vefja, ótilgreint

b 860

b 869

b 898

b 899
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LÍKAMSBYGGING
Skilgreiningar: Líkamsbygging er hinir líffærafræðilegu  
 hlutar líkamans eins og líffæri og útlimir og  
 einingar þeirra.
 
 Skerðingar eru vandamál tengd líkamsstarf 
 semi eða líkamsbyggingu, það er merkjanleg  
 frávik eða vöntun.

Fyrsti skýrivísir
Almennur skýrivísir með neikvæðum kvarða gefur til kynna 
umfang eða magn skerðingar.

xxx.0 ENGIN skerðing (óveruleg, hverfandi, smávægileg, .....) 0–4%
xxx.1 VÆG skerðing (mild, lítil, ...) 5–24%
xxx.2 MIÐLUNGS skerðing (meðal, nokkur, ...) 25–49%
xxx.3 ALVARLEG skerðing (mikil, veruleg, ...) 50–95%
xxx.4 ALGJÖR skerðing (altæk, ...) 96–100%
xxx.8 ótilgreint  
xxx.9 á ekki við  

Í tilvikum þar sem kvörðuð matstæki eða aðrir staðlar eru til-
tækir til að mæla skerðingu á líkamsbyggingu er útkoman skráð 
á grófan hundraðshlutakvarða. Skekkjan getur því verið allt 
að 5% þegar er kóðað „engin skerðing“ eða „algjör skerðing“. 
„Miðlungsskerðing“ nær upp á miðjan kvarðann. Hundraðs-
hlutarnir á hverju svæði skulu kvarðaðir með tilvísan í staðla í 
þýði. Til að samræma þessa magnbindingu er nauðsynlegt að 
þróa matsaðferðir með rannsóknarvinnu.
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Annar skýrivísir
Er notaður til að tilgreina eðli breytingar í þeim líkamshluta sem 
um ræðir.

 0 engin breyting
 1 vantar alveg 
 2 vantar að hluta
 3 auka hluti
 4 afbrigðileg stærð
 5 rof
 6 afbrigðileg staða
 7 breyting á eiginleika, þ.á.m. vökvasöfnun
 8 ótilgreint
 9 á ekki við

Þriðji skýrivísir (tillaga)
Er í þróun og verður notaður til að tilgreina staðsetningu. 

 0 fleiri en eitt svæði
 1 hægri 
 2 vinstri
 3 báðum megin
 4 að framan
 5 að aftan
 6 nærlægur
 7 fjarlægur
 8 ótilgreint
 9 á ekki við

Nánari útskýringar á kóðunarreglum ICF er að finna í viðauka 
2.
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1. kafli 

Taugakerfi 
b 110 Heili

b 110 Mæna og tengdir hlutar

b 110 Heilahimnur

b 110 Semjuhluti taugakerfis

b 110 Utansemjuhluti taugakerfis

b 110 Taugakerfið, annað tilgreint

b 110 Taugakerfið, ótilgreint

s 110

s 120

s 130

s 140

s 150

s 198

s 199
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2. kafli 

Auga, eyra og skyldir líkams
hlutar 
b 110 Augntótt

b 110 Augnknöttur

b 110 Líkamshlutar í kringum auga

b 110 Ytra eyra

b 110 Miðeyra

b 110 Innra eyra

b 110 Auga, eyra og tengdir hlutar, annað tilgreint

b 110 Auga, eyra og tengdir hlutar, ótilgreint

s 210

s 220

s 230

s 240

s 250

s 260

s 298

s 299
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3. kafli 

Radd og talfæri 
b 110 Nef

b 110 Munnur

b 110 Kok

b 110 Barkakýli

b 110 Radd- og talfæri, annað tilgreint

b 110 Radd- og talfæri, ótilgreint

s 310

s 320

s 330

s 340

s 398

s 399
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4. kafli 

Hjarta og æðakerfi, ónæmiskerfi 
og öndunarkerfi
b 110 Hjarta- og æðakerfi

b 110 Ónæmiskerfi

b 110 Öndunarkerfi 

b 110 Hjarta- og æðakerfi, ónæmiskerfi og öndunarkerfi,  
 annað tilgreint

b 110 Hjarta- og æðakerfi, ónæmiskerfi og öndunarkerfi,  
 ótilgreint 

s 410

s420

s 430

s 498

s 499
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5. kafli 

Meltingar, efnaskipta og inn
kirtlakerfi
b 110 Munnvatnskirtlar

b 110 Vélinda

b 110 Magi

b 110 Þarmar

b 110 Bris 

b 110 Lifur 

b 110 Gallblaðra og gallgangar

b 110 Innkirtlar

b 110 Meltingar-, efnaskipta- og innkirtlakerfi, annað  
 tilgreint

b 110 Meltingar-, efnaskipta- og innkirtlakerfi, ótilgreint

s 510

s 520

s 530

s 540

s 550

s 560

s 570

s 580

s 598

s 599
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6. kafli 

Þvag, kyn og æxlunarfæri
b 110 Þvagfæri

b 110 Grindarbotn

b 110 Æxlunarfæri 

b 110 Þvag-, kyn-, og æxlunarfæri, annað tilgreint 

b 110 Þvag-, kyn-, og æxlunarfæri, ótilgreint

s 610

s 620

s 630

s 698

s 699
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7. kafli 

Stoðkerfi
b 110 Höfuð og hálssvæði

b 110 Axlarsvæði

b 110 Efri útlimur 

b 110 Mjaðmagrindarsvæði

b 110 Neðri útlimur

b 110 Bolur

b 110 Aðrir hlutar hreyfikerfisins

b 110 Hreyfikerfi, annað tilgreint

b 110 Hreyfikerfi, ótilgreint

s 710

s 720

s 730

s 740

s 750

s 760

s 770

s 798

s 799
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8. kafli 

Húð og tengdir vefir
b 110 Húðsvæði

b 110 Húðkirtlar

b 110 Neglur 

b 110 Hár

b 110 Húð og tengdir vefir, annað tilgreint

b 110 Húð og tengdir vefir, ótilgreint

s 810

s 820

s 830

s 840

s 898

s 899
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ATHAFNIR OG ÞÁTTTAKA
Skilgreiningar: Athöfn er verk eða gjörð sem einstaklingur  
 innir af hendi.
 Þátttaka er félagsleg aðild að daglegu lífi.
 Hömlun við athafnir er erfiðleikar einstaklings  
 við að inna af hendi verk eða gjörðir.
 Takmörkuð þátttaka er erfiðleikar sem einstak 
 lingur upplifir í tengslum við félagslega aðild að  
 daglegu lífi.

Skýrivísar
Sviðin sem falla undir athafna- og þátttökuhlutann eru sett 
fram í einum lista sem lýsir daglegu lífi (allt frá einföldum 
grunnathöfnum til flókinna sviða eins og félaglegrar þátttöku). 
Þessi hluti getur táknað athafnir (a), þátttöku (p) eða hvort 
tveggja.

Það eru tveir skýrivísar fyrir athafna- og þátttökuhlutann, annar 
lýsir framkvæmd og hinn getu. Framkvæmdaskýrivísirinn segir 
til um hvað einstaklingur gerir í eigin umhverfi sem tekur mið af 
samfélagslegum aðstæðum. Þannig má líta á framkvæmd, skráða 
með þessum skýrivísi, sem „félagslega aðild að daglegu lífi“ eða 
„upplifun og reynslu“ fólks við þær aðstæður sem það býr við. 
Aðstæðurnar fela í sér umhverfisþætti, það er allar hliðar hins 
efnislega, félagslega og skoðanamótandi heims, og eru kóðaðar í 
þeim hluta.

Getuskýrivísirinn lýsir hæfni einstaklingsins til að inna af hendi 
verk eða gjörðir og segir til um mestu mögulegu færni sem 
einstaklingur getur náð á ákveðnu sviði á tilteknu augnabliki. 
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Geta er metin í samræmdu eða stöðluðu umhverfi og endur-
speglar því hæfni einstaklingsins í umhverfi sem er lagað að 
honum. Þessu samræmda eða staðlaða umhverfi má lýsa með því 
að nota hlutann um umhverfisþætti.

Báða skýrivísa má nota til að skrá athafnir og þátttöku með eða 
án hjálpartækja eða með eða án aðstoðar annars aðila. Kvarðinn 
er eftirfarandi:

xxx.0 ENGIN takmörkun/minnkun (óveruleg, hverfandi, 
smávægileg)

0–4%

xxx.1 VÆG takmörkun/minnkun (mild, lítil, ...) 5–24%

xxx.2 MIÐLUNGS takmörkun/minnkun (meðal, nokkur, ...) 25–49%

xxx.3 MIKIL takmörkun/minnkun (alvarleg, veruleg, ...) 50–95%

xxx.4 ALVARLEG takmörkun/minnkun (algjör, altæk, ...) 96–100%

xxx.8 ótilgreint

xxx.9 á ekki við

Í tilvikum þar sem kvörðuð matstæki eða önnur viðmið eru 
tiltæk til að mæla framkvæmdavanda eða skerta getu er útkoman 
skráð á grófan hundraðshlutakvarða. Skekkjan er því allt að 
5% þegar er kóðað „engin takmörkun á framkvæmd“ eða 
„alvarleg takmörkun á framkvæmd“. „Miðlungstakmörkun á 
framkvæmd“ nær upp á miðjan kvarðann. Hundraðshlutarnir á 
hverju svæði skulu kvarðaðir með tilvísan í staðla í þýði. Til að 
samræma þessa magnbindingu er nauðsynlegt að þróa matsað-
ferðir með rannsóknarvinnu.

Nánari útskýringar á kóðunarreglum ICF er að finna í viðauka 
2.
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1. kafli 

Nám og beiting þekkingar 

Kaflinn er um það að læra, nota þá þekkingu, hugsa, leysa vanda 
og taka ákvarðanir.

Markviss skynupplifun (d110‑d129)

b 110 Horfa
Nota sjónskyn vísvitandi til að upplifa sjónrænt 
áreiti, eins og að fylgja hlut eftir með sjóninni, horfa 
á íþróttaatburð, fólk eða börn að leik.

 Hlusta
Nota heyrnarskyn vísvitandi til að upplifa heyrnrænt 
áreiti, eins og að hlusta á útvarp, mannsrödd, tónlist, 
fyrirlestur eða sögu sem er sögð.

 Önnur markviss skynupplifun
Nota önnur skynfæri líkamans vísvitandi til að 
upplifa áreiti, eins og að snerta og finna áferð, bragða 
á sætindum eða lykta af blómum.

 Markviss skynupplifun, annað tilgreint og   
 ótilgreint

d 110

d 115

d 120

d 129
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Grunnnám (d130‑d159)

 Líkja eftir
Herma eða líkja eftir einhverju, svo sem svipbrigð-
um, látbragði, hljóði eða stöfum í stafrófinu en slíkt 
er grunnþáttur í námi.

 Æfa
Endurtaka röð atburða eða tákna, eins og að telja í 
tugum eða læra ljóð en slíkt er grunnþáttur í námi.

 Notkun hugtaka
Þróa leikni í að skilja og nota einföld og flókin hug-
tök um eiginleika hluta, fólks eða atburða.

 Læra að lesa
Þróa leikni í að lesa ritað mál (blindraletur og önnur 
tákn meðtalin) af lipurð og nákvæmni, svo sem að 
þekkja rittákn og stafróf, hljóða skrifuð orð með rétt-
um framburði og skilja skrifuð orð og orðasambönd.

 Læra að skrifa
Þróa leikni í að gefa eitthvað til kynna með því 
að búa til tákn fyrir hljóð, orð og orðasambönd 
(blindraletur og önnur tákn meðtalin), svo sem að 
nota skilvirka stafsetningu og rétta málfræði.

d 130

d 135

d 137

d 140

d 145
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 Læra að reikna
Þróa leikni í að vinna með tölur og útfæra einfald-
ar og flóknar stærðfræðiaðgerðir, svo sem að nota 
stærðfræðitákn fyrir samlagningu og frádrátt og beita 
réttum stærðfræðiaðgerðum við verkefni.

 Ávinna sér leikni
Þróa grunnleikni og leikni við margþættar aðgerðir 
eða verkefni, þ.e. bæði að byrja og halda áfram við að 
ávinna sér leikni. 
Dæmi um þetta er að meðhöndla verkfæri eða leik-
föng eða spila spil.

Meðtalið: Ávinna sér grunnleikni og margþætta leikni.

 Grunnnám, annað tilgreint og ótilgreint

Beiting þekkingar (d160‑d179)

 Einbeita sér
Beina athyglinni vísvitandi að sérstöku áreiti, til 
dæmis með því að útiloka truflandi hljóð.

d 150

d 155

d 159

d 160
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 Hugsa
Mynda og vinna með hugmyndir, hugtök og ímynd-
ir, markvisst eða ómarkvisst, einn eða með öðrum. 
Dæmi um þetta er að skálda, prófa kenningar, leika 
sér að hugmyndum, láta hugann flæða, hugleiða, 
íhuga, velta vöngum eða ígrunda.

Undanskilið: Leysa vanda (d175) og taka ákvarðanir 
(d177).

 Lesa
Framkvæma athafnir sem fela í sér skilning og túlkun 
á rituðu máli (t.d. bókum, leiðarvísum eða dagblöð-
um á rituðu máli eða blindraletri) til þess að öðlast 
almenna þekkingu eða fá sérstakar upplýsingar.

Undanskilið: Læra að lesa (d140).

 Skrifa
Nota eða búa til tákn eða tungumál til að gefa til 
kynna upplýsingar, eins og að skrá atburði eða hug-
myndir á blað eða skrifa bréf.

d 163

d 166

d 170
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 Reikna
Nota stærðfræðilögmál til að reikna út og fá sýnilega 
útkomu úr dæmum sem er lýst í orðum. Dæmi um 
þetta er að reikna út summu þriggja talna eða finna 
útkomuna þegar einni tölu er deilt í aðra.

Undanskilið: Læra að reikna (d150).

 Leysa vanda
Finna svör við spurningum eða bregðast við aðstæð-
um með því að bera kennsl á og greina ólíka þætti 
þeirra, þróa möguleika og lausnir, meta möguleg 
áhrif lausna og framkvæma þá lausn sem valin er. 
Dæmi um þetta er að leysa úr ágreiningi milli tveggja 
einstaklinga.

Meðtalið: Leysa einfalda og margþætta vanda.

Undanskilið: Hugsa (d163) og taka ákvarðanir (d177).

 Taka ákvarðanir
Velja á milli fleiri möguleika, framkvæma þá sem 
eru valdir og meta áhrif þeirra. Dæmi um þetta er 
að velja og kaupa ákveðinn hlut eða ákveða að taka 
að sér og framkvæma eitt verkefni af nokkrum sem 
liggja fyrir.

Undanskilið: Hugsa (d163) og leysa vanda (d175).

d 172

d 175

d 177
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 Beiting þekkingar, annað tilgreint og ótilgreint

 Nám og beiting þekkingar, annað tilgreint

 Nám og beiting þekkingar, ótilgreint

d 179

d 198

d 199
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2. kafli 

Almenn viðfangsefni og kröfur 

Kaflinn er um það að sinna stökum og margþættum viðfangsefn-
um, skipuleggja daglegt líf og takast á við streitu. Atriði kaflans 
má nota í tengslum við sértæk viðfangsefni eða aðgerðir til þess 
að varpa ljósi á grunnþætti framkvæmda við ólíkar aðstæður.

b 110 Inna af hendi stakt viðfangsefni
Framkvæma einfaldar eða flóknar og samstilltar 
aðgerðir sem tengjast hugrænum og líkamlegum 
þáttum, svo sem að hefja verk, skipuleggja tíma, rými 
og efnivið, tempra vinnuhraða, halda út og sinna og 
ljúka verki.

Meðtalið: Inna af hendi einfalt eða margþætt við‑
fangsefni og inna af hendi stakt viðfangsefni sjálfstætt 
eða í hópi.

Undanskilið: Ávinna sér leikni (d155), leysa vanda 
(d175), taka ákvarðanir (d177) og inna af hendi mörg 
viðfangsefni (d220).

d 210
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 Inna af hendi mörg viðfangsefni
Framkvæma einfaldar eða flóknar og samstilltar að-
gerðir hverja á eftir annarri eða samtímis. Aðgerðirn-
ar eru liðir í mörgum, samtvinnuðum og margþætt-
um viðfangsefnum.

Meðtalið: Inna af hendi mörg viðfangsefni og ljúka 
mörgum viðfangsefnum sjálfstætt og í hópi.

Undanskilið: Ávinna sér leikni (d155), leysa vanda 
(d175), taka ákvarðanir (d177) og inna af hendi stakt 
viðfangsefni (d210).

 Fylgja dagskipulagi
Framkvæma einfaldar eða margþættar og samstilltar 
aðgerðir í þeim tilgangi að skipuleggja, hafa stjórn á 
og koma í verk daglegum verkefnum og skyldustörf-
um. Dæmi um þetta er að gera fjárhagsáætlun og 
skipuleggja aðskildar athafnir yfir daginn.

Meðtalið: Stýra og ljúka daglegum verkefnum og stýra 
eigin virkni.

Undanskilið: Inna af hendi mörg viðfangsefni (d220).

d 220

d 230



Athafnir og þátttakaICF

158 159

 Takast á við streitu og annað andlegt álag
Framkvæma einfaldar eða margþættar og samstilltar 
aðgerðir til þess að takast á við og hafa stjórn á því 
andlega álagi sem fylgir ábyrgðarmiklum, erfiðum og 
streituvekjandi verkefnum. Að aka farartæki í mikilli 
umferð eða að sjá um mörg börn eru dæmi um slík 
viðfangsefni.
Meðtalið: Takast á við ábyrgð, streitu og áföll.

 Almenn viðfangsefni og kröfur, annað tilgreint

 Almenn viðfangsefni og kröfur, ótilgreint

d 240

d 298

d 299
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3. kafli 

Tjáskipti 

Kaflinn er um almenna og sértæka þætti tjáningar þar sem notað 
er talað mál, merki og tákn. Undir þetta fellur að taka á móti og 
senda skilaboð, halda uppi samræðum og nota samskiptatæki og 
-tækni.

Eiga tjáskipti ‑ skilningur (d310‑d329)

b 110 Skilja talað mál
Skilja bókstaflega og dulda merkingu talaðra orða, 
eins og að fullyrðing greinir frá staðreynd eða er sett 
fram samkvæmt 

 Skilja tjáningu án orða
Skilja bókstaflega og dulda merkingu þess sem tjáð 
er með látbragði, táknum og teikningum, til dæmis 
að gera sér grein fyrir því að barn er þreytt þegar það 
nuddar augun eða að viðvörunarhringing merkir að 
það er kviknað í.

Meðtalið: Skilja líkamstjáningu, almenn merki og tákn, 
teikningar og ljósmyndir.

d 310

d 315
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 Skilja tjáningu á táknmáli
Skilja bókstaflega og dulda merkingu þess sem tjáð er 
með táknmáli.

 Skilja skrifuð skilaboð
Skilja bókstaflega og dulda merkingu þess sem sett 
er fram á ritmáli (blindraletur meðtalið), eins og að 
fylgjast með stjórnmálaviðburðum í dagblaði eða 
skilja boðskap trúarrita.

 Eiga tjáskipti – skilningur, annað tilgreint og   
 ótilgreint

Eiga tjáskipti ‑ tjáning (d330‑d349)

 Tala
Mynda orð, orðasambönd og lengri kafla á töluðu 
máli með beinni og óbeinni merkingu, eins og að tjá 
staðreynd eða segja sögu.

 Syngja
Raða tónum þannig að úr verði laglína sem kemst 
til skila.

Meðtalið: Raula, söngla.

d 320

d 325

d 329

d 330

d 332
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 Tjá sig án orða
Nota látbragð, tákn og teikningar til þess að tjá sig, 
svo sem að hrista höfuðið ef maður er ósammála 
eða teikna mynd eða línur til að koma á framfæri 
staðreynd eða flókinni hugmynd.

Meðtalið: Tjáning með látbragði, merkjum, táknum, 
teikningum og ljósmyndum.

 Tjá sig á formlegu táknmáli
Tjá bókstaflega og dulda merkingu á formlegu 
táknmáli.

 Tjá sig skriflega
Tjá bókstaflega og dulda merkingu á rituðu máli, 
eins og að skrifa bréf til vinar.

 Eiga tjáskipti – tjáning, annað tilgreint og ótilgreint

d 335

d 340

d 345

d 349
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Samræður og notkun samskiptatækja og ‑tækni 
(d350‑d369)

 Samræður
Hefja, halda uppi og enda gagnkvæm skipti á 
hugsunum og hugmyndum þar sem merking er 
tjáð á talmáli, ritmáli, táknmáli eða öðru málformi. 
Aðstæður geta verið formlegar eða óformlegar og 
samskiptin verið við einn eða fleiri einstaklinga sem 
maður þekkir eða sem eru ókunnir.

Meðtalið: Hefja, halda uppi og enda samræður og 
samræður við einn eða fleiri einstaklinga.

 Umræður
Hefja, halda gangandi og ljúka krufningu á málefni, 
með því að beita rökum með eða á móti eða skiptast 
á skoðunum. Samskiptin geta verið á talmáli, rituðu 
máli, táknmáli eða öðru málformi. Þau geta átt sér 
stað í formlegum eða óformlegum aðstæðum og við 
einn einstakling eða fleiri sem maður þekkir eða eru 
ókunnir.

Meðtalið: Umræður við einn eða fleiri einstaklinga.

d 350

d 355



Athafnir og þátttaka ICF

164

 Nota samskiptatæki og -tækni
Nota tæki, tækni og annað sem ætlað er til tjáskipta, 
svo sem að nota síma til að hringja í vin.

Meðtalið: Nota fjarskiptatæki, skrifvélar og tjáskipta‑
tækni.

 Samræður og notkun samskiptatækja og -tækni,  
 annað tilgreint og ótilgreint

 Tjáskipti, annað tilgreint

 Tjáskipti, ótilgreint

d 360

d 369

d 398

d 399
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4. kafli 

Hreyfanleiki 

Kaflinn er um hreyfingu, það er að breyta líkamsstöðu eða 
staðsetningu líkamans og að flytja hluti til. Dæmi um slíkt er að 
ganga, hlaupa, klífa og nota mismunandi ferðamáta og að bera, 
færa og handleika hluti.

Breyta og vera í líkamsstöðu (d410‑ d429)

b 110 Breyta grunnlíkamsstöðu
Fara í og úr líkamsstöðu og færa sig úr einum stað 
yfir á annan. Dæmi um slíkt er að standa upp úr stól 
til að leggjast upp í rúm og einnig að standa upp, 
setjast, krjúpa, fara á hækjur sér og rísa upp aftur.

Meðtalið: Breyta líkamsstöðu frá því að vera liggjandi, 
sitjandi á hækjum sér, krjúpandi, sitjandi eða standandi 
með því að velta sér, sveigja líkamann og færa þyngdar‑
punkt hans til.

Undanskilið: Færa sig til (d420).

d 410
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 Vera í líkamsstöðu
Vera í sömu líkamsstöðu eins lengi og þarf, svo sem 
að sitja eða standa við vinnu eða nám.

Meðtalið: Liggja, sitja á hækjum sér, krjúpa, sitja og 
standa.

 Færa sig til
Skilja bókstaflega og dulda merkingu þess sem tjáð er 
með táknmáli.

Meðtalið: Færa sig til í sitjandi eða liggjandi stöðu.

Undanskilið: Breyta grunnlíkamsstöðu (d410).

 Breyta og vera í líkamsstöðu, annað tilgreint og  
 ótilgreint

d 415

d 420

d 429d 429
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Bera, færa og handleika hluti (d430‑ d449)

 Lyfta og bera hluti
Lyfta hlut eða fara með eitthvað úr einum stað í ann-
an, svo sem að lyfta bolla eða leikfangi eða eða halda 
á kassa eða barni milli herbergja.

Meðtalið: Lyfta, bera í höndum eða fangi, á öxlum, 
mjöðum, baki eða höfði og leggja hluti frá sér.

 Færa hluti til með neðri útlimum
Beita samhæfðum hreyfingum fótleggja og fóta til 
að færa hluti til, svo sem að sparka bolta eða stíga 
reiðhjól.

Meðtalið: Ýta með neðri útlimum og sparka.

 Fínhreyfivinna
Beita samhæfðum hreyfingum handa, fingra og þum-
als til að eiga við hluti, taka þá upp, handleika þá og 
sleppa þeim, svo sem að taka upp smámynt af borði, 
hringja í síma eða snúa skífu eða hurðarhúni.

Meðtalið: Taka upp, grípa, handleika og sleppa.

Undanskilið: Lyfta og bera hluti (d430).

d 430

d 435

d 440
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 Beiting handa og handleggja
Beita samhæfðum hreyfingum handa og handleggja 
til að færa hluti til eða handleika, svo sem að ýta 
niður hurðarhúni eða kasta eða grípa hlut.

Meðtalið: Toga eða ýta hlutum, seilast, snúa eða vinda, 
kasta og grípa.

Undanskilið: Fínhreyfivinna (d440).

 Bera, færa og handfjatla hluti, annað tilgreint og  
 ótilgreint

Ganga og hreyfa sig úr stað ( d450‑ d469)

 Ganga
Hreyfa sig fótgangandi eftir fleti, skref fyrir skref, 
þannig að annar fóturinn snertir alltaf jörðina, svo 
sem á skemmtigöngu eða rölti og þegar gengið er 
áfram, afturábak eða til hliðar.

Meðtalið: Ganga stuttar eða langar vegalengdir; ganga 
á mismunandi undirlagi og sneiða hjá hindrunum 

Undanskilið: Færa sig til (d420) og hreyfa sig úr stað 
(d455).

d 445

d 449

d 450
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 Hreyfa sig úr stað
Hreyfa allan líkamann af einum stað á annan með 
öðru móti en göngu, svo sem þegar klifrað er yfir 
klett, hlaupið niður götu, valhoppað, hoppað, tekið 
á sprett, stokkið, farið í kollhnís eða hlaupið framhjá 
hindrunum.

Meðtalið: Skríða, klífa, hlaupa, skokka, stökkva og 
synda.

Undanskilið: Færa sig til (d420) og ganga (d450).

 Fara um ýmsa staði
Ganga og vera á hreyfingu á mismunandi stöðum og 
við mismunandi aðstæður, svo sem að ganga milli 
herbergja í húsi eða niður götu í kaupstað.

Meðtalið: Fara um inni á heimilinu, skríða eða klifra 
inni á heimilinu, ganga eða hreyfa sig um aðrar 
byggingar en heimilið og ganga eða hreyfa sig utandyra.

d 455

d 460
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 Fara um með aðstoð tækja
Hreyfa allan líkamann af einum stað á annan, á 
hvaða undirlagi og í hvaða rými sem er, með því að 
nota sérstakan útbúnað sem auðveldar hreyfingu eða 
leyfir aðrar leiðir til að fara um. Dæmi um slíkt er að 
nota skauta, skíði eða köfunarútbúnað eða fara eftir 
götunni í hjólastól eða með göngugrind.

Undanskilið: Færa sig til (d420), ganga (d450), hreyfa 
sig úr stað (d455), nota farartæki (d470) og stjórna 
farartæki (d475).

 Ganga og hreyfa sig úr stað, annað tilgreint og  
 ótilgreint

Fara um með farartækjum (d470‑ d489)

 Nota farartæki
Nota farartæki til að fara milli staða sem farþegi, svo 
sem að vera ekið í einkabíl, rútu, léttivagni, skutlu, 
tæki sem dýr draga, einka- eða almenningsleigubíl, 
rútu, lest, sporvagni, neðanjarðarlest, bát eða flugvél.

Meðtalið: Nota farartæki knúin með mann‑ eða vélar‑
afli í einka‑ eða almenningseigu.

Undanskilið: Fara um með aðstoð tækja (d465) og 
stjórna farartæki (d475).

d 465

d 469

d 470
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 Stjórna farartæki
Stýra og færa ökutæki eða dráttardýr úr stað, stjórna 
eigin ferðamáta eða hafa til umráða hvers konar 
farartæki, svo sem bíl, hjól, bát eða farartæki sem dýr 
draga.

Meðtalið: Stjórna farartækjum sem knúin eru með 
mann‑ eða vélarafli eða dregin af dýrum.

Undanskilið: Fara um með aðstoð tækja (d465) og nota 
farartæki (d470).

 Ferðast á dýrum
Ferðast á baki dýrs, svo sem á hesti, uxa, kameldýri 
eða fíl.

Undanskilið: Stjórna farartæki (d475) og afþreying og 
tómstundaiðja (d920).

 Fara um með farartækjum, annað tilgreint og  
 ótilgreint

 Hreyfanleiki, annað tilgreint

 Hreyfanleiki, ótilgreint

d 475

d 480

d 489

d 498

d 499
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5. kafli 

Eigin umsjá 

Kaflinn er um það að sjá um sjálfan sig, það er að þvo sér og 
þurrka, hirða um eigin líkama og líkamshluta, klæðast, matast, 
drekka og hugsa um heilsuna.

b 110 Þvo sér
Þvo og þurrka allan líkamann eða einstaka líkams-
hluta og nota til þess vatn og viðeigandi efni og 
aðferðir. Dæmi um það er að fara í bað eða sturtu, 
þvo hendur, fætur, andlit og hár og þurrka sér með 
handklæði.

Meðtalið: Þvo líkamshluta, þvo allan líkamann og 
þurrka sér.

Undanskilið: Hirða líkamshluta (d520) og fara á 
salerni (d530).

d 510
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 Hirða líkamshluta
Huga að þeim hlutum líkamans sem þurfa meiri um-
hirðu en þvott og þurrkun. Þar má nefna húð, andlit, 
tennur, hársvörð, neglur og kynfæri.

Meðtalið: Hirða húð, tennur, hár, skegg og fingur‑ og 
táneglur og nef.

Undanskilið: Þvo sér (d510) og fara á salerni (d530).

 Fara á salerni
Skipuleggja og sjá um að losa sig við eigin úrgang 
(tíðablóð, þvag og hægðir) og þrífa sig á eftir.

Meðtalið: Stjórna þvaglátum og hægðalosun og bregðast 
við blæðingum.

Undanskilið: Þvo sér (d510) og hirða líkamshluta 
(d520)

d 520

d 530
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 Klæðast og afklæðast
Framkvæma og samhæfa þá verkþætti sem þarf til 
að klæða sig í og úr fötum og skóm í réttri röð og í 
samræmi við veðurfar og félagslegar aðstæður. Dæmi 
um þetta er að klæða sig í, hagræða og klæða sig 
úr skyrtum, pilsum, blússum, buxum, nærfötum, 
saríum, kímónóum, sokkabuxum, kápum, skóm, 
stígvélum, sandölum eða inniskóm og setja á sig og 
taka af sér höfuðföt, hanska eða vettlinga.

Meðtalið: Klæða sig í og úr fötum og skóm og að velja 
viðeigandi fatnað.

 Matast
Framkvæma og samhæfa þá verkþætti sem þarf til að 
borða mat sem hefur verið borinn fram, bera matinn 
upp að munninum og neyta hans á viðeigandi máta 
og í samræmi við siði viðkomandi menningar. Einnig 
að skera eða hluta matinn í sundur, opna flöskur og 
dósir, nota mataráhöld, snæða máltíðir, taka þátt í 
matarveislum eða fara út að borða.

Undanskilið: Drekka (d560).

d 540

d 550
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 Drekka
Ná taki á drykk, bera hann að munninum og 
neyta hans á viðeigandi máta og í samræmi við siði 
viðkomandi menningar. Einnig að blanda, hræra í og 
hella vökvum sem á að drekka, opna flöskur og dósir, 
drekka í gegnum sogrör, drekka beint úr vatnsbunu, 
krana eða uppsprettu og drekka af brjósti.

Undanskilið: Matast (d550).

 Hugsa um eigin heilsu
Tryggja líkamlega og andlega vellíðan og heilsu, svo 
sem að neyta fjölbreyttrar fæðu, hreyfa sig hæfilega, 
halda á sér hita eða kæla sig niður, forðast það sem 
getur skaðað heilsuna og stunda öruggt kynlíf. Undir 
þetta fellur meðal annars að nota verjur, láta bólusetja 
sig og fara reglulega í læknisskoðun.

Meðtalið: Tryggja líkamlega vellíðan, hafa stjórn á 
mataræði og hreysti og halda heilsu.

 Eigin umsjá, annað tilgreint

 Eigin umsjá, ótilgreint

d 560

d 570

d 598

d 599
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6. kafli 

Heimilislíf 

Kaflinn er um daglegar athafnir og heimilishald. Heimilislíf 
felur í sér að koma sér upp heimili, útvega fæðu, fatnað og aðrar 
nauðsynjar, sjá um þrif og viðhald á húsnæðinu, persónulega 
muni og húsbúnað auk þess að aðstoða aðra.

Útvega nauðsynjar (d610‑d629)

b 110 Koma sér upp heimili
Kaupa, leigja, innrétta og skipuleggja herbergi, hús, 
íbúð eða annan bústað.

Meðtalið: Kaupa eða leigja stað til að búa á og innrétta 
hann.

Undanskilið: Útvega vörur og þjónustu (d620) og hugsa 
um húsbúnað (d650).

d 610
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 Útvega vörur og þjónustu
Velja, afla og flytja vörur og þjónustu sem þörf er á 
í daglegu lífi, svo sem að velja, afla, flytja og geyma 
matvöru, drykki, fatnað, hreingerningarvörur, 
eldsneyti, búsáhöld, leirtau og heimilistæki, auk 
þess sem þarf til leikja og tómstundaiðju. Einnig 
að útvega hita, rafmagn og aðra þjónustu er tengist 
heimilishaldi.

Meðtalið: Að versla og afla daglegra nauðsynja.

Undanskilið: Koma sér upp heimili (d610).

 Útvega nauðsynjar, annað tilgreint og ótilgreint

d 620

d 629
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Heimilisstörf (d630‑d649)

 Útbúa máltíðir
Undirbúa, skipuleggja, elda og framreiða einfaldar og 
flóknar máltíðir fyrir sig og aðra, svo sem að útbúa 
matseðil, velja ætan mat og drykk, taka til hráefni til 
matargerðar, elda heitan mat, hafa til kaldan mat og 
drykk og framreiða matinn.

Meðtalið: Útbúa einfaldar og flóknar máltíðir.

Undanskilið: Matast (d550), drekka (d560), útvega 
vörur og þjónustu (d620), vinna húsverk (d640), hugsa 
um húsbúnað (d650) og 
aðstoða aðra (d660).

d 630
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 Vinna húsverk
Sjá um heimili með því að þrífa húsnæðið, þvo 
fatnað, nota heimilistæki, geyma matvæli og losa sig 
við sorp. Dæmi um þetta er að sópa og þurrka af, 
þvo eldhúsbekki, veggi og annað yfirborð og safna og 
henda heimilissorpi. Einnig að laga til í herbergjum, 
skápum og skúffum, safna saman, þvo, þurrka, brjóta 
saman og strauja fatnað og þrífa skó og nota kúst, 
bursta, ryksugu, þvottavél, þurrkara og straujárn.

Meðtalið: Þvo og þurrka fatnað og annað tau, þrífa 
eldunaraðstöðu og eldhúsáhöld, þrífa vistarverur, nota 
heimilistæki, geyma daglegar nauðsynjar og losa sig við 
sorp.

Undanskilið: Koma sér upp heimili (d610), útvega vör‑
ur og þjónustu (d620), útbúa máltíðir (d630), hugsa 
um húsbúnað (d650) og aðstoða aðra (d660).

 Heimilisstörf, annað tilgreint og ótilgreint

d 640

d 649
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Hugsa um húsbúnað og aðstoða aðra 
(d650‑d669)

 Hugsa um húsbúnað
Halda við og lagfæra húsbúnað og persónulega 
muni, þar á meðal húsnæðið og það sem er inni í því, 
fatnað, hluti til leikja og tómstundaiðju, farartæki 
og hjálpartæki auk þess að hugsa um plöntur og dýr. 
Dæmi um þetta er að mála eða veggfóðra herbergi, 
gera við húsgögn, lagfæra pípulagnir, sjá til þess að 
farartæki séu í lagi, vökva blóm og hirða um og fæða 
gæludýr og húsdýr.

Meðtalið: Búa til og lagfæra fatnað, halda við híbýlum, 
húsgögnum, heimilistækjum, farartækjum og hjálpar‑
tækjum og hugsa um plöntur (innan dyra og utan) og 
dýr.

Undanskilið: Koma sér upp heimili (d610), útvega vör‑
ur og þjónustu (d620), vinna húsverk (d640), aðstoða 
aðra (d660) og launuð störf (d850).

d 650
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 Aðstoða aðra
Aðstoða heimilisfólk og aðra við nám, tjáskipti, eigin 
umsjá og hreyfingu innan húss eða utan. Einnig að 
vera umhugað um velferð heimilisfólks og annarra 
sem dveljast á heimilinu.

Meðtalið: Aðstoða aðra við eigin umsjá, hreyfingu, 
tjáskipti, samskipti, að nærast og hugsa um heilsuna.
Undanskilið: Launuð störf (d850).

 Hugsa um húsbúnað og aðstoða aðra, annað til  
 greint og ótilgreint

 Heimilislíf, annað tilgreint

 Heimilislíf, ótilgreint

d 660

d 669

d 698

d 699
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7. kafli 

Samskipti og tengsl 

Kaflinn er um aðgerðir og verkefni sem felast í einföldum og 
flóknum samskiptum við fólk (ókunnuga, vini, ættingja, fjöl-
skyldu og ástvini) í samræmi við viðteknar venjur og aðstæður.

Almenn samskipti (d710‑d729)

b 110 Grunnsamskipti
Samskipti við fólk sem samræmast félagslegum 
venjum í ákveðnum aðstæðum, svo sem að sýna 
nærgætni og virðingu þegar það á við eða bregðast 
við tilfinningum annarra.

Meðtalið: Sýna öðrum virðingu, hlýju, velþóknun og 
umburðarlyndi, bregðast við gagnrýni og félagslegum 
merkjum og nota líkamlega snertingu á viðeigandi hátt.

 Flókin samskipti
Halda samskiptum gangandi og ráða við þau í sam-
ræmi við viðteknar venjur og aðstæður, svo sem að 
tempra tilfinningar og hvatir, hafa stjórn á munnlegri 
og líkamlegri árásarhneigð, sýna félagslegt sjálfstæði 
og bregðast við í samræmi við félagslegar reglur og 
venjur í leik, námi eða starfi með öðrum.

d 710

d 720
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 Almenn samskipti, annað tilgreint og ótilgreint

Sértæk tengsl (d730‑d779)

 Tengsl við ókunnuga
Eiga í skammvinnum samböndum og tengslum við 
ókunnuga í ákveðnum tilgangi, svo sem þegar spurt 
er til vegar, beðið um upplýsingar eða verslað.

 Formleg tengsl
Mynda og halda ákveðnum tengslum við formlegar 
aðstæður, eins og við kennara, vinnuveitendur, fag-
menn eða þjónustuaðila.

Meðtalið: Tengsl við fólk í valdastöðu, undirmenn og 
jafningja.

 Óformleg tengsl
Byrja og eiga í frjálslegum tengslum við aðra, til 
dæmis við fólk sem býr í sama bæjarfélagi eða húsi 
eða við samstarfsfólk, samnemendur, leikfélaga eða 
aðra með svipaðan bakgrunn eða í svipaðri stöðu og 
maður sjálfur.

Meðtalið: Óformleg tengsl við vini, nágranna, kunn‑
ingja, sambýlinga og jafningja.

d 729

d 730

d 740

d 750
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 Fjölskyldutengsl
Mynda og halda ættartengslum til dæmis við 
meðlimi kjarnafjölskyldu, stórfjölskyldu, fóstur- eða 
kjörfjölskyldu og stjúpfjölskyldu. Einnig við fjar-
skyldari ættingja eins og þremenninga og lögskipaða 
forráðamenn.

Meðtalið: Tengsl foreldris við barn og barns við foreldri 
og tengsl við systkini og stórfjölskyldu.

 Náin tengsl
Mynda og halda nánum eða rómantískum tengslum 
milli einstaklinga, eins og milli hjóna, elskenda eða 
kynlífsfélaga.

Meðtalið: Rómantísk tengsl, makatengsl og kynlífstengsl.

 Sértæk tengsl, annað tilgreint og ótilgreint

 Samskipti og tengsl, annað tilgreint

 Samskipti og tengsl, ótilgreint

d 760

d 770

d 779

d 798

d 799
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8. kafli 

Meginsvið daglegs lífs 

Kaflinn er um athafnir og viðfengsefni sem þarf að inna af 
hendi til að sinna námi og starfi, taka þátt í atvinnulífi og sinna 
viðskiptum.

Nám (d810‑d839)

b 110 Óformlegt nám
Nám á heimili eða við aðrar aðstæður utan stofnana, 
svo sem að læra handverk eða aðra leikni af foreldr-
um eða fjölskyldumeðlimum eða fá kennslu inni á 
heimilinu.

 Nám í forskóla
Nám á grunnstigi skipulagðrar kennslu sem er 
einkum ætlað til að kynna barni skólaumhverfi og 
búa það undir skyldunám. Dæmi um þetta er að 
öðlast leikni í leikskóla eða svipuðu umhverfi til að 
undirbúa frekari skólagöngu.

d 810

d 815
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 Skólaganga
Fá aðgang að skóla og taka þátt í öllum skólatengd-
um athöfnum með þeim skyldum og réttindum er 
þeim fylgja. Einnig að læra námsefni, námsgreinar 
og annað það sem krafist er samkvæmt námskrá 
grunn- eða framhaldsskóla. Í þessu felst m.a. að 
mæta reglulega í skólann, vera í samvinnu við aðra 
nemendur, taka leiðsögn kennara, skipuleggja, læra 
og ljúka verkefnum sem lögð eru fyrir og flytjast milli 
skólastiga.

 Starfsnám
Taka þátt í öllum athöfnum er tengjast starfsnámi og 
að læra námsefni til undirbúnings starfs í ákveðinni 
atvinnugrein, starfsgrein eða fagi.

 Nám á hærri skólastigum
Taka þátt í athöfnum sem tengjast námi í háskólum, 
og faggreinaskólum og að læra allt það sem krafist 
er samkvæmt námskrá til fá háskólagráðu, diplómu, 
sérfræðiskírteini eða aðra viðurkenningu. Dæmi um 
slíkt er að ljúka háskóla með bakkalár- eða meist-
araprófi, embættisprófi í læknisfræði eða öðrum 
faggreinaskóla.

 Skólalíf
Taka þátt í starfi menntastofnana svo sem skóla-
tengdum klúbbum, íþróttafélögum, stjórnsýslu (t.d. 
skólaráði) og öðru er tilheyrir skólanum sem stofnun 
en er ekki hluti af hefðbundinni námsskrá.

d 820

d 825

d 830

d 835
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 Nám, annað tilgreint og ótilgreint

Störf og atvinna (d840‑d859)

 Starfsþjálfun (undirbúningur að starfi)
Taka þátt í námsvist til undirbúnings atvinnuþátt-
töku, eins og að vinna verk sem krafist er í vett-
vangsnámi, verknámi, námssamningi og þjálfun í 
þjónustugeiranum.

Undanskilið: Starfsnám (d825).

 Finna, halda og ljúka starfi
Leita, finna og velja starf, fá ráðningu og þiggja hana, 
halda og fá framgang í starfi, iðngrein, stöðu eða 
faggrein og að láta af starfi á viðeigandi hátt.

Meðtalið: Leita að starfi, útbúa ferilágrip eða starfsfer‑
ilskrá, hafa samband við vinnuveitendur og undir‑
búa viðtal. Einnig að halda starfi, fylgjast með eigin 
frammistöðu og segja upp og láta af störfum.

d 839

d 840

d 845
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 Launuð störf
Sinna öllum verkþáttum starfs gegn launagreiðslu í 
ákveðinni atvinnugrein, fagi eða annarri vinnu. Þetta 
á bæði við starfsmenn og sjálfstætt starfandi einstak-
linga í fullu starfi eða hlutastarfi. Dæmi um þetta 
er að leita að vinnu, fá starf, vinna verkefnin sem 
tilheyra starfinu, mæta til vinnu á réttum tíma, veita 
eða þiggja leiðsögn annarra starfsmanna og sinna 
nauðsynlegum verkum einn eða í hópi.

Meðtalið: Eigin atvinnurekstur og vinna hlutastarf eða 
fullt starf.

 Ólaunuð störf
Sinna öllum verkþáttum ólaunaðs starfs í fullu starfi 
eða hlutastarfi, svo sem að skipuleggja og vinna þá 
verkþætti sem fylgja starfinu, mæta til vinnu á réttum 
tíma, veita eða þiggja leiðsögn annarra starfsmanna 
og sinna nauðsynlegum verkum einn eða í hópi. 
Dæmi um þetta er sjálfboðavinna, líknarstörf og 
launalaus störf í þágu samfélags eða trúfélaga auk 
starfa sem tengjast heimilinu og ekki er greitt fyrir.

Undanskilið: Kafli 6 Heimilislíf

d 850

d 855
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 Störf og atvinna, annað tilgreint og ótilgreint

Fjármál (d860‑d879)

 Grunnviðskipti
Sinna hvers konar einföldum fjárhagsframkvæmd-
um, svo sem að nota peninga til matarkaupa, eiga 
vöruskipti, skiptast á lausamunum eða þjónustu og 
spara peninga.

 Margþætt viðskipti
Sinna hvers konar flóknum fjárhagsframkvæmdum 
sem fela í sér tilfærslu á fjármagni eða eignum og 
myndun hagnaðar eða efnahagslegs ávinnings, svo 
sem að kaupa fyrirtæki, verksmiðju eða tækjabúnað, 
sjá um bankareikning eða höndla með lausafé.

 Efnahagslegt sjálfstæði
Stýra eigin tekjum hvort sem þær koma úr eigin 
sjóðum eða opinberum sjóðum til þess að tryggja 
efnahagslegt öryggi sitt í nútíð og framtíð.

Meðtalið: Persónulegar tekjur og opinberir styrkir.

 Fjármál, annað tilgreint og ótilgreint

d 859

d 860

d 865

d 870

d 879
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 Meginsvið daglegs lífs, annað tilgreint

 Meginsvið daglegs lífs, ótilgreint

d 898

d 899
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9. kafli 

Samfélagsþátttaka, félagslíf og 
borgaraleg aðild 

Kaflinn er um athafnir og viðgangsefni sem er nauðsynlegt að 
inna af hendi til þess að taka þátt í skipulögðu félagslífi utan fjöl-
skyldunnar sem borgaralegur þegn í samfélagi.

b 110 Samfélagsþátttaka
Taka þátt í hvers konar starfi í þágu samfélagsins, svo 
sem að starfa með líknarfélögum, stuðningshópum 
eða fagfélögum.

Meðtalið: Óformleg og formleg samtök og viðburðir.

Undanskilið: Ólaunuð störf (d855), afþreying og 
tómstundaiðja (d920), trú og andleg málefni (d930), 
þátttaka í stjórnmálum og borgaraleg aðild (d950).

d 910
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 Afþreying og tómstundaiðja
Taka þátt í hvers konar leik, afþreyingu eða tóm-
stundastarfi, svo sem óformlegum eða skipulögðum 
leikjum, íþróttum, heilsurækt og slökun. Einnig að 
sækja skemmtanir, listsýningar, söfn, kvikmyndahús 
eða leikhús, stunda handíðir eða áhugamál, lesa sér 
til ánægju, leika á hljóðfæri, fara í skoðunarferðir eða 
ferðast sér til gamans.

Meðtalið: Leikir, íþróttir, listir og menning, handíðir, 
áhugamál og félagslíf.

Undanskilið: Ferðast á dýrum (d480), launuð og 
ólaunuð störf (d850 og d855), trú og andleg málefni 
(d930) og þátttaka í stjórnmálum og borgaraleg aðild 
(d950).

 Trú og andleg málefni
Taka þátt í trúarlegum eða andlegum athöfnum, sam-
tökum og æfingum til að fullnægja innri þörf, finna 
tilgang eða trúarlegt eða andlegt gildi og tengjast æðri 
máttarvöldum. Í þessu felst meðal annars að sækja 
kirkju, musteri, mosku eða samkunduhús, taka þátt í 
bænagjörð eða söngli í trúarlegum tilgangi og stunda 
andlega íhugun.

Meðtalið: Skipulegt trúarlíf og andleg málefni

d 920

d 930
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 Mannréttindi
Njóta allra viðurkenndra þjóðlegra og alþjóðlegra 
réttinda sem fólk fær vegna þess eins að það er mann-
legt. Undir þetta falla mannréttindi sem sett eru 
fram í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna 
(1948), barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1989), 
meginreglum Sameinuðu þjóðanna um jöfn tækifæri 
til handa fötluðu fólki (1993) og samningi Sam-
einuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2006). 
Einnig á þetta við um réttinn til sjálfsákvörðunar, 
sjálfræðis og þess að stjórna eigin lífi.

Undanskilið: Þátttaka í stjórnmálum og borgaraleg 
aðild (d950).

 Þátttaka í stjórnmálum og borgaraleg aðild
Taka þátt í samfélagslegu, pólitísku og stjórnsýslu-
tengdu lífi borgarans, hafa lögfesta stöðu sem borgari, 
njóta réttinda og öryggis og hafa skyldur sem tengjast 
hlutverki borgarans. Undir þetta fellur að hafa 
kosningarétt og kjörgengi, mynda stjórnmálasamtök 
og njóta réttinda, frelsis og lögræðis sem fullgildur 
borgari (t.d. málfrelsi, félagafrelsi, trúfrelsi, vernd 
gegn ósanngjarnri leit og handtöku, réttur á lögfræði-
ráðgjöf og réttarhöldum, önnur lagatengd réttindi og 
vernd gegn mismunun).

Undanskilið: Mannréttindi (d940).

d 940

d 950
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 Samfélagsþátttaka, félagslíf og borgaraleg aðild,  
 annað tilgreint.

 Samfélagsþátttaka, félagslíf og borgaraleg aðild,  
 ótilgreint.

d 998

d 999
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UMHVERFISÞÆTTIR
Skilgreiningar: Umhverfisþættir eru hinar efnislegu, félags 
 legu og skoðanamótandi aðstæður sem fólk  
 býr við.

Kóðun umhverfisþátta
Umhverfisþættir eru hluti af aðstæðum sem mynda annan 
meginstofn flokkunarkerfisins. Í báðum færnihlutum kerfisins 
þarf að huga að þessum þáttum og kóða á viðeigandi máta (sjá 
viðauka 2). 

Kóðun umhverfisþátta miðast við aðstæður þess einstaklings sem 
verið er að lýsa. Sem dæmi má nefna að gangstéttarflái þar sem 
yfirborðinu er ekki breytt getur kóðast sem hvati fyrir einstak-
ling sem er í hjólastól en hindrun fyrir blindan einstakling.

Fyrsti skýrivísir gefur til kynna að hvaða marki umhverfisþáttur 
er hvati eða hindrun. Ástæður þess að umhverfisþáttur er hvati 
eða hindrun eru margvíslegar. Þegar hvatar eru kóðaðir þarf að 
hafa í huga atriði eins og aðgengi að úrræðum og hvort úrræðin 
eru traust eða breytileg, góð eða slæm. Hvað hindranir varðar 
getur skipt máli hversu oft ákveðinn þáttur hindrar einstakling, 
hvort hindrunin er mikil er lítil og hvort unnt er að komast hjá 
henni eða ekki. Þá skal einnig hafa í huga að umhverfisþáttur 
getur verið hindrun annaðhvort vegna þess að hann er til staðar 
(t.d. neikvæð viðhorf til fatlaðs fólks) eða vegna þess að hann 
er ekki til staðar (t.d. ef nauðsynleg þjónusta er ófáanleg). Áhrif 
umhverfisþátta á líf fólks með heilsufarsvanda eru breytileg og 
margslungin. Rannsóknir framtíðarinnar munu vonandi veita 
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betri innsýn í þessa víxlverkun og hugsanlega sýna fram á nota-
gildi þess að þróa annan skýrivísi fyrir umhverfisþætti.

Algengt er að lýsa margþættum eiginleikum umhverfisþátta með 
einu heiti eins og orðunum fátækt, þróun, þéttbýli, dreifbýli eða 
félagsauður. Þessi samheiti er ekki að finna í flokkunarkerfinu 
heldur þarf sá sem kóðar að greina þau niður í frumþætti og 
kóða þá. Einnig hér er frekari rannsókna þörf til að ákvarða 
hvort unnt sé að lýsa þessum samheitum með nokkrum um-
hverfisþáttum.

Fyrsti skýrivísir
Eftirfarandi kvarði er bæði neikvæður og jákvæður og gefur til 
kynna að hvaða marki umhverfisþáttur er hindrun eða hvati. 
Punktur eða bandstrik táknar hindrun og + táknar hvata eins og 
sýnt er hér að neðan:

xxx.0 ENGIN hindrun (óveruleg, hverfandi, smávægileg, ...) 0–4%
xxx.1 VÆG hindrun (mild, lítil, ...) 5–24%
xxx.2 MIÐLUNGS hindrun(meðal, nokkur, ...) 25–49%
xxx.3 ALVARLEG hindrun (mikil, veruleg, ...) 50–95%
xxx.4 ALGJÖR hindrun (altæk, ...) 96–100%

xxx.+0 ENGINN hvati (óverulegur, hverfandi, smávægilegur) 0–4%
xxx.+1 LÍTILL hvati (vægur, mildur, ...) 5–24%
xxx.+2 MIÐLUNGS hvati (meðal, nokkur, ...) 25–49%
xxx.+3 MIKILL hvati (verulegur, ...) 50–95%
xxx.+4 ALGJÖR hvati (altækur, ...) 96–100%
xxx.8 ótilgreind hindrun
xxx.+8 ótilgreindur hvati
xxx.9 á ekki við
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Í tilvikum þar sem kvörðuð matstæki eða önnur viðmið eru 
tiltæk til að mæla að hvaða marki umhverfisþáttur er hvati 
eða hindrun er útkoman skráð á grófan hundraðshlutakvarða. 
Skekkjan getur því verið allt að 5% þegar er kóðað „engin hindr-
un“ eða „algjör hindrun“. „Miðlungshvati“ nær upp á miðjan 
kvarðann. Hundraðshlutarnir á hverju svæði skulu kvarðaðir 
með tilvísan í staðla í þýði. Til að samræma þessa magnbindingu 
er nauðsynlegt að þróa matsaðferðir með rannsóknarvinnu.

Annar skýrivísir: Hefur enn ekki verið þróaður.



Umhverfisþættir ICF

198 199



UmhverfisþættirICF

198 199

1. kafli 

Afurðir og tækni

Kaflinn er um náttúrulegar eða manngerðar afurðir, kerfi, tæki 
og tæknibúnað, í nærumhverfi einstaklings, þ.e. öllu því sem er 
safnað, búið til, framleitt eða unninð. Í ISO 9999 flokkunarkerf-
inu eru hjálpartæki skilgreind sem „sérhver afurð, áhald, tæki, 
eða tæknikerfi sem fatlaður einstaklingur notar, eru sérhönnuð 
eða fáanleg á almennum markaði og koma í veg fyrir, bæta upp, 
vakta, létta á eða vinna á móti fötlun“. Þarna er gengið út frá því 
að hvers konar afurð eða tækni geti talist til hjálpartækja. (Sjá 
ISO 9999: Hjálpartæki fyrir fatlaða – Flokkunarkerfi (2. útgáfa), 
ISO/TC 173/SC 2, ISO/DIS 9999 (endurskoðað)). Í flokkun 
ICF á umhverfisþáttum er þrengri skilgreining á hjálpartækjum 
og tækni, þ.e. sérhver afurð, áhald, tæki eða tæknibúnaður sem 
er aðlagaður eða sérhannaður til að bæta færni fatlaðs einstak-
lings.

b 110 Afurðir eða efni til neyslu
Sérhver náttúrulegur eða manngerður hlutur eða efni 
sem er safnað, meðhöndlað eða framleitt til inntöku.

Meðtalið: Matvæli og lyf.

e 110
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 Afurðir og tækni til persónulegra nota
Áhöld, varningur og tæknibúnaður sem fólk notar 
við daglegar athafnir, þar á meðal það sem er aðlagað 
eða sérhannað og staðsett í, á eða nálægt notandan-
um.

Meðtalið: Almennar afurðir, hjálpartæki og tækni til 
persónulegra nota. 

Undanskilið: Afurðir og tækni til að fara um og ferðast 
innan húss og utan og Afurðir og tækni til tjáskipta.

Afurðir og tækni til að fara um og ferðast innan 
húss og utan
Áhöld, varningur og tæknibúnaður sem fólk notar til 
að fara ferða sinna inni og úti, þar á meðal það sem 
er aðlagað eða sérhannað og staðsett í, á eða nálægt 
notandanum.

Meðtalið: Almenn áhöld, hjálpartæki og tæknibúnaður 
til að fara um og ferðast innan húss og utan.

 Afurðir og tækni til tjáskipta 
Áhöld, varningur og tæknibúnaður sem fólk notar 
við að senda og taka á móti upplýsingum, þar á 
meðal það sem er aðlagað eða sérhannað og staðsett í, 
á eða nálægt notandanum.

Meðtalið: Almenn áhöld, hjálpartæki og tæknibúnaður 
til tjáskipta.

e 115

e 120

e 125
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Afurðir og tækni til náms
Áhöld, varningur, ferlar, aðferðir og tæknibúnaður 
til að öðlast þekkingu, sérhæfingu eða leikni, þar á 
meðal það sem er aðlagað 
eða sérhannað.

Meðtalið: Almennar afurðir, hjálpartæki og tæknibún‑
aður til náms.

 Afurðir og tækni til atvinnu
Áhöld, varningur og tæknibúnaður sem auðveldar 
vinnutengdar athafnir.

Meðtalið: Almennar afurðir, hjálpartæki og tæknibún‑
aður til atvinnu.

 Afurðir og tækni til menningarstarfsemi,    
 afþrey ingar og íþrótta

Áhöld, varningur og tæknibúnaður til að framkvæma 
og efla verkefni sem tengjast menningu, afþreyingu 
og íþróttum, þar á meðal það sem er aðlagað eða 
sérhannað.

Meðtalið: Almennar afurðir, hjálpartæki og tækni til 
menningarstarfsemi, afþreyingar og íþrótta.

e 130

e 135

e 140
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 Afurðir og tækni til trúariðkunar og andlegrar iðju
Hlutir og tækni, einstæð eða fjöldaframleidd, sem 
hafa eða fá táknræna merkingu í trúariðkun eða 
andlegri iðju. Meðtalið er það sem er aðlagað eða 
sérhannað.

Meðtalið: Almennir hlutir, hjálpartæki og tækni við 
trúariðkun og andlega iðju.

 Hönnun og smíði bygginga til almenningsnota
Afurðir og tækni sem mynda hið manngerða um-
hverfi einstaklings innan húss og utan. Byggingarnar 
eru skipulagðar, hannaðar og byggðar til almennings-
nota og geta verið aðlagaðar eða sérhannaðar. 

Meðtalið: Hönnun og smíði inn‑ og útgönguleiða, 
aðstöðu og vegvísa.

 Hönnun og smíði bygginga til einkanota
Afurðir og tækni sem mynda hið manngerða 
umhverfi einstaklings bæði innan húss og utan. 
Byggingarnar eru skipulagðar, hannaðar og byggðar 
til einkanota (t.d. heimili eða dvalastaðir) og geta 
verið aðlagaðar eða sérhannaðar.

Meðtalið: Hönnun og smíði inn‑ og útgönguleiða, 
aðstöðu og vegvísa.

e 145

e 150

e 155
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 Þróun landsvæða
Afurðir og tækni sem tengjast landsvæðum og hafa 
áhrif á umhverfi einstaklings utan dyra. Áhrifin verða 
vegna útfærslu stefnumörkunar er snýr að landnýt-
ingu, hönnun, skipulagi og þróun svæða. Hér er talið 
með það sem er aðlagað eða sérhannað.

Meðtalið: Afurðir og tækni sem tengjast landsvæðum og 
hafa verið skipulögð í samræmi við útfærslu stefnumörk‑
unar um landnýtingu. Dæmi um þetta eru dreifbýlis‑
svæði, úthverfi í þéttbýli, þéttbýlissvæði, almennings‑
garðar, verndarsvæði og náttúrulífssvæði.

Eignir
Afurðir eða hlutir til viðskipta, eins og peningar, 
varningur, fasteignir og önnur verðmæti sem einstak-
lingur á eða hefur rétt á að nota.

Meðtalið: Fjármunir, fasteignir, varningur og 
mannauður

 Afurðir og tækni, annað tilgreint

 Afurðir og tækni, ótilgreint

e 160

e 165

e 198

e 199
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2. kafli 

Náttúrulegt umhverfi og breyt
ingar af manna völdum

Kaflinn er um hið náttúrulega og efnislega umhverfi, jafnt lif-
andi sem dautt, og þá hluta þess sem breytt hefur verið af manna 
völdum. Kaflinn er einnig um einkenni íbúa þessa umhverfis.

b 110 Eðlisræn landafræði
Einkenni landslags og vatnasvæða.

Meðtalið: Einkenni lands og landlags, svo sem form, 
eiginleikar, umfang og hæð yfir sjávarmáli og einkenni 
vatnasvæða, svo sem stöðuvötn, ár og höf.

 Íbúar
Hópur fólks sem býr við ákveðin skilyrði og aðlagast 
umhverfi á hliðstæðan máta.

Meðtalið: Lýðfræðilegar breytingar og fjöldi íbúa á 
landfræðilega einingu. 

Gróðurríki og dýraríki
Plöntur og dýr.

Undanskilið: Húsdýr (e350) og íbúar (e215).

e 210

e 215

e 220
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 Veðurfar 
Veðurfræðilegir þættir og staða, eins og veðrið.

Meðtalið: Hitastig, rakastig, loftþrýstingur, úrkoma, 
vindur og árstíðabundnar breytingar.

Náttúrulegir atburðir
Landfræðilegar breytingar og loftslagsbreytingar sem 
valda röskun á efnislegu umhverfi fólks og eiga sér 
stað reglulega eða óreglulega. Dæmi um þetta eru 
jarðskjálftar og viðsjárvert eða ofsafengið veðurfar, 
eins og hvirfilbylir, fárviðri, fellibylir, flóð, skógareld-
ar og stórhríð.

 Atburðir af mannavöldum
reytingar eða truflanir á náttúrulegu umhverfi af 
mannavöldum sem geta leitt til röskunar á daglegu 
lífi fólks. Dæmi um þetta eru afleiðingar átaka og 
styrjalda, eins og tilflutningur á fólki og eyðilegging á 
samfélagskerfum, heimilum og landareignum. Einnig 
umhverfisspjöll og mengun á landi, vatni og lofti 
(t.d. eiturefnaúrgangur).

 Ljós
Rafsegulgeislun sem gerir hluti sýnilega annað-
hvort með sólarljósi eða gervilýsingu (t.d. kertum, 
olíu- eða parafínlömpum, eldi eða rafmagni) og sem 
getur gefið gagnlegar eða truflandi upplýsingar um 
umheiminn.

e 225

e 230

e 235

e 240
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 Tímatengdar breytingar
Náttúrulegar, reglulegar eða fyrirsjáanlegar tíma-
tengdar breytingar.

Meðtalið: Sólarhringur og gangur tunglsins.

 Hljóð
Fyrirbæri sem heyrast, eins og hvellur, hringing, 
dynkur, söngur, blístur, hróp eða kliður, með mis-
munandi styrk, hljómblæ eða tónhæð sem er og sem 
geta gefið gagnlegar eða truflandi upplýsingar um 
umheiminn. 

Meðtalið: Hljóðstyrkur og eiginleikar hljóðs.

 Titringur
Reglulegar eða óreglulegar sveifluhreyfingar hlutar 
eða einstaklings sem verða vegna röskunar í umhverf-
inu. Dæmi um þetta er þegar hlutir, byggingar eða 
fólk hristist, skelfur eða kippist til vegna lítilla eða 
stórra tækja, flugvéla eða sprenginga.

Undanskilið: Náttúrulegir atburðir (e230), eins og 
titringur eða hristingur á jörðinni vegna jarðskjálfta.

e 245

e 250

e 255
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 Eiginleikar lofts
Einkenni andrúmslofts utan dyra eða innan sem 
getur gefið gagnlegar eða truflandi upplýsingar um 
umheiminn.

Meðtalið: Eiginleikar lofts innan dyra og utan.

Náttúrulegt umhverfi og breytingar af manna 
völdum, annað tilgreint

 Náttúrulegt umhverfi og breytingar af manna  
 völdum, ótilgreint

e 260

e 298

e 299
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3. kafli 

Stuðningur og tengsl

Kaflinn er um stuðning fólks eða dýra sem liðsinna við verk, 
veita líkamlegan eða tilfinningalegan stuðning, umönnun, vernd 
eða aðstoð og skapa tengsl á heimili og vinnustað, í skóla og leik 
eða á öðrum vettvangi daglegs lífs. Kaflinn er ekki um viðhorf 
einstaklingsins eða fólksins sem veitir stuðninginn. Umhverfis-
þátturinn, sem hér er lýst, er ekki einstaklingurinn eða dýrið 
heldur umfang þess líkamlega og tilfinningalega stuðnings sem 
er veittur.

b 110 Nánasta fjölskylda
Einstaklingar tengdir við fæðingu, hjónaband eða 
á annan hátt þannig að litið er á þá sem nánustu 
fjölskyldu í ríkjandi menningu. Dæmi um þetta eru 
makar, giftir og ógiftir, foreldrar, systkini, börn, 
fósturforeldrar, kjörforeldrar og afar og ömmur.

Undanskilið: Stórfjölskylda (e315) og umönnunaraðilar 
og aðstoðarfólk (e340).

 Stórfjölskylda
Einstaklingar sem eru tengdir fjölskylduböndum með 
hjónabandi eða á annan hátt þannig að litið er á þá 
sem stórfjölskyldu í ríkjandi menningu. Dæmi um 
þetta eru föður- og móðursystkini og systkinabörn.

Undanskilið: Nánasta fjölskylda (e310). 

e 310

e 315
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Vinir
Einstaklingar sem eru nánir og í samböndum sem 
einkennast af trausti og gagnkvæmum stuðningi.

 Kunningjar, jafnaldrar, starfsfélagar, nágrannar og  
 aðilar að sama staðfélagi 

Einstaklingar sem þekkjast sem kunningjar, jafna-
ldrar, samstarfsmenn, nágrannar eða aðilar að sama 
staðfélagi, til dæmis í vinnu, skóla eða afþreyingu. 
Þessir einstaklingar deila lýðfræðilegum þáttum, svo 
sem aldri, kyni, trúarbrögðum eða uppruna eða hafa 
sameiginleg áhugamál.

Undanskilið: Þjónusta ‑ félög og félagasamtök (e5550).

Fólk í valdastöðu
Einstaklingar sem bera ábyrgð á ákvörðunum fyrir 
aðra og hafa félagslega skilgreind áhrif eða völd 
byggð á félagslegu, efnahagslegu, menningarlegu eða 
trúarlegu hlutverki í samfélaginu. Dæmi um þetta eru 
kennarar, vinnuveitendur, ráðgjafar, trúarleiðtogar, 
staðgenglar í ákvörðunartöku, umboðsmenn eða 
fjárhaldsmenn.

 Undirmenn
Einstaklingar sem eru undir áhrifum fólks í valda-
stöðum í sínu daglega lífi í vinnu, skóla eða öðrum 
aðstæðum. Dæmi um þetta eru nemendur, starfs-
menn og meðlimir trúarhóps.

Undanskilið: Nánasta fjölskylda (e310).

e 320

e 325

e 330

e 335
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 Umönnunaraðilar og aðstoðarfólk
Einstaklingar sem veita þá þjónustu sem þarf til að 
styðja einstaklinga í daglegum athöfnum þannig 
að þeir ráði við vinnu, nám eða aðrar aðstæður. 
Stuðningurinn er fjármagnaður með almannafé eða 
einkasjóðum eða hann er sjálfboðavinna. Dæmi um 
þetta eru starfsmenn í heimaþjónustu og ferða-
þjónustu, stuðningsfulltrúar, aðstoðarfólk sem fær 
beinar greiðslur, fóstrur og aðrir sem gegna hlutverki 
umönnunaraðila.

Undanskilið: Nánasta fjölskylda (e310), stórfjölskylda 
(e315), vinir (e320), þjónusta ‑félagslegur stuðningur 
(e5750) og heilbrigðisstarfsfólk (e355).

 Ókunnugir
Einstaklingar sem eru ókunnugir og ótengdir eða þeir 
sem hafa ekki enn myndað tengsl eða samband. Hér 
er meðtalið fólk sem einstaklingurinn þekkir ekki en 
tekur þátt í daglegu lífi hans svo sem forfallakennar-
ar, samstarfsmenn eða umönnunaraðilar.

 Húsdýr
Dýr sem veita líkamlegan, tilfinningalegan eða 
sálrænan stuðning eins og gæludýr (hundar, kettir, 
fuglar, fiskar, o.s.frv.) og dýr sem notuð eru til að 
aðstoða einstaklinginn við að fara á milli staða. 

Undanskilið: Dýr (e2201) og eignir (e165).

e 340

e 345

e 350
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 Heilbrigðisstarfsfólk
Allir starfsmenn heilbrigðiskerfisins, svo sem læknar, 
hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfar, 
talmeinafræðingar, heyrnarfræðingar, stoðtækja- og 
gervilíffærasmiðir og félagsráðgjafar.

Undanskilið: Annað fagfólk (e360).

 Annað fagfólk
Allir sem veita þjónustu utan heilbrigðiskerfisins, þar 
með taldir lögfræðingar, félagsráðgjafar, kennarar, 
arkitektar og hönnuðir.

Undanskilið: Heilbrigðisstarfsfólk (e355).

Stuðningur og tengsl, annað tilgreint

 Stuðningur og tengsl, ótilgreint

e 355

e 360

e 398

e 399



Umhverfisþættir ICF

212 213

4. kafli 

Viðhorf

Kaflinn er um viðhorf sem eru merkjanlegar afleiðingar af siðum 
og venjum, hugmyndafræði, gildum, viðmiðum, skoðunum og 
trúarbrögðum. Þessi viðhorf móta hegðun einstaklinga og félags-
leg mynstur á öllum stigum, allt frá einstaklings- og hóptengsl-
um til stjórnmála-, efnahags- og lagalegra ramma. Dæmi um 
þetta eru einstaklingsbundin viðhorf og viðhorf samfélagsins er 
lúta að trúverðugleika og manngildi manneskjunnar. Viðhorfin 
geta stuðlað að jákvæðni og virðingu eða neikvæðni og aðgrein-
ingu (t.d. fordómum, staðalímyndum, útilokun eða vanrækslu). 
Hér er átt við viðhorf fólks í félagslegu umhverfi einstaklingsins 
en ekki viðhorf hans sjálfs. Viðhorfin eru flokkuð í samræmi við 
tengsl eins og þau eru skráð í kafla 3 í umhverfisþáttum. Gildi 
og skoðanir eru ekki kóðaðar sérstaklega þar sem hvort tveggja er 
talið vera hvatinn að baki viðhorfunum.

b 110 Einstaklingsbundin viðhorf nánustu fjölskyldu
Almennar eða sértækar skoðanir og sýn nánustu 
fjölskyldumeðlima á manneskjuna eða önnur málefni 
(t.d. félagsleg, stjórnmálaleg og efnahagsleg) og sem 
hafa áhrif á hegðun og gjörðir einstaklings.

 Einstaklingsbundin viðhorf stórfjölskyldunnar
Almennar eða sértækar skoðanir og sýn stórfjöl-
skyldunnar á manneskjuna eða önnur málefni (t.d. 
félagsleg, stjórnmálaleg og efnahagsleg) og sem hafa 
áhrif á hegðun og gjörðir einstaklings.

e 410

e 415
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Einstaklingsbundin viðhorf vina
Almennar eða sértækar skoðanir og sýn vina á mann-
eskjuna eða önnur málefni (t.d. félagsleg, stjórnmála-
leg eða efnahagsleg) og sem hafa áhrif á hegðun og 
gjörðir einstaklings.

 Einstaklingsbundin viðhorf kunningja, jafnaldra,  
 samstarfsmanna, nágranna og aðila að sama  
 staðfélagi 

Almennar eða sértækar skoðanir og sýn kunningja, 
jafnaldra, samstarfsmanna, nágranna og aðila að sama 
staðfélagi á manneskjuna eða önnur málefni (t.d. 
félagsleg, stjórnmálaleg eða efnahagsleg) og sem hafa 
áhrif á hegðun og gjörðir 

 Einstaklingsbundin viðhorf fólks í valdastöðu
Almennar eða sértækar skoðanir og sýn sem fólk í 
valdastöðu hefur á manneskjuna eða önnur málefni 
(t.d. félagsleg, stjórnmálaleg eða efnahagsleg) og sem 
hafa áhrif á hegðun og gjörðir einstaklings.

 Einstaklingsbundin viðhorf undirmanna
Almennar eða sértækar skoðanir og sýn undirmanna 
á manneskjuna eða önnur málefni (t.d. félagsleg, 
stjórnmálaleg og efnahagsleg) og sem hafa áhrif á 
hegðun og gjörðir einstaklings.

e 420

e 425

e 430

e 435
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 Einstaklingsbundin viðhorf umönnunaraðila og  
 aðstoðarfólks

Almennar eða sértækar skoðanir og sýn umönnunar-
aðila og aðstoðarfólks á manneskjuna eða önnur 
málefni (t.d. félagsleg, stjórnmálaleg og efnahagsleg) 
og sem hafa áhrif á hegðun og gjörðir einstaklings.

 Einstaklingsbundin viðhorf ókunnugra
Almennar eða sértækar skoðanir og sýn ókunnugra 
á manneskjuna eða önnur málefni (t.d. félagsleg, 
stjórnmálaleg og efnahagsleg málefni) og sem hafa 
áhrif á hegðun og gjörðir einstaklings.

 Einstaklingsbundin viðhorf heilbrigðisstarfsfólks
Almennar eða sértækar skoðanir og sýn heilbrigðis-
starfsfólks á manneskjuna eða önnur málefni (t.d. 
félagsleg, stjórnmálaleg og efnahagsleg) og sem hafa 
áhrif á hegðun og gjörðir einstaklings. 

 Einstaklingsbundin viðhorf annars fagfólks sem  
 kemur að heilbrigðismálum

Almennar eða sértækar skoðanir og sýn annars fag-
fólks sem kemur að heilbrigðismálum á manneskjuna 
eða önnur málefni (t.d. félagsleg, stjórnmálaleg og 
efnahagsleg) og sem hafa áhrif á hegðun og gjörðir 
einstaklings.

e 440

e 445

e 450

e 455
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 Viðhorf samfélags
Almennar eða sértækar skoðanir og sýn fólks almennt 
innan ákveðinnar menningar, samfélags, menningar-
kima eða annarra félagslegra hópa á aðra einstaklinga 
eða félagsleg, stjórnmálaleg og efnamálaleg málefni 
og sem hafa áhrif á hegðun og gjörðir hóps eða 
einstaklings.

Félagsleg gildi, venjur og hugmyndafræði
Siðir, venjur, reglur og óhlutbundið kerfi gilda og 
sjónarmiða (t.d. hugmyndafræði, stöðluð heimsmynd 
og siðfræði) sem birtast í félagslegu samhengi og hafa 
áhrif á eða móta félagslegar og einstaklingsbundn-
ar venjur og atferli. Dæmi um þetta eru gildismat 
sem snýr að siðferðislegri og trúarlegri hegðun eða 
mannasiðum, trúarkenningar og tilheyrandi reglur og 
venjur og reglur sem stýra helgihaldi og félagslegum 
samkomum.

 Viðhorf, annað tilgreint

 Viðhorf, ótilgreint

e 460

e 465

e 498

e 499
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5. kafli 

Þjónusta, stjórnsýslukerfi og 
stefnu mótun

Kaflinn er um:
1. Þjónustu á mismunandi stigum samfélagsins sem miðar að 
því að mæta þörfum einstaklinga. Þjónustan getur falist í bótum, 
skipulagðri starfsemi og verkefnum. (Fólkið sem veitir þjón-
ustuna er talið með). Þjónustan getur verið opinber, einkarekin 
eða sjálfboðastarf og veitt í nærumhverfi, af sveitarfélagi, ríki eða 
á alþjóðlegum vettvangi. Hún getur verið almenn, aðlöguð eða 
sérhönnuð og á vegum einstaklinga, félagasamtaka, fyrirtækja 
eða hins opinbera.

2. Stjórnsýslukerfi sem gegna stjórnunar-, eftirlits- eða skipulags-
hlutverki og sem stofnað er til af stjórnvöldum eða öðrum 
viðurkenndum yfirvöldum hjá sveitarfélagi, ríki eða alþjóðlegum 
stofnunum. Þau skipuleggja, fylgja eftir og hafa eftirlit með 
þjónustunni.

3. Stefnumótun sem birtist í reglum, reglugerðum, sáttmálum 
og stöðlum og er unnin af stjórnvöldum eða öðrum viðurkennd-
um yfirvöldum hjá sveitarfélagi, ríki eða alþjóðlegum stofnun-
um. Stefnumótunin stýrir stjórnsýslukerfunum og samhæfir þau.
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b 110 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í  
 framleiðslu neytendavarnings

Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnur sem stýra og sjá 
um framleiðslu hluta og afurða sem almenningur 
neytir eða notar.

 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í hönnun  
 og byggingu

Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í hönnun 
og byggingu mannvirkja til almennings- og einka-
nota.

Undanskilið: Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í 
skipulagi opinna svæða (e520).

Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í skipu-
lagi opinna svæða
Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í skipulagi, 
hönnun, þróun og viðhaldi lands í almannaeigu (t.d. 
almenningsgarðar, skógar, strandlengjur og votlendi) 
og lands í einkaeigu í dreifbýli, úthverfum og í 
þéttbýli.

Undanskilið: Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í 
hönnun og byggingu (e515).

 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í  
 bú setumálum

Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í því að 
útvega fólki athvarf, dvalarstað eða húsnæði.

e 510

e 515

e 520

e 525
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 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í   
 almennum nauðsynjum

Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í almenn-
um nauðsynjum sem veittar eru almenningi, eins og 
vatn, eldsneyti, rafmagn, sorphreinsun, almennings-
samgöngur og önnur grunnþjónusta.

Undanskilið: Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í 
almannavörnum (e545).

 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í   
 tjáskiptum

Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í dreifingu 
upplýsinga og upplýsingaskiptum.

 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í  
 samgöngumálum

Þjónusta, kerfi og stefnur sem gera það mögulegt að 
flytja fólk eða varning frá einum stað til annars.

 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótum í  
 almanna vörnum

Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnur til þess að vernda 
fólk og eignir.

Undanskilið: Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótum 
í almennum nauðsynjum (e530).

 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í löggjöf
Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í löggjöf 
og lagasetningu í viðkomandi landi. 

e 530

e 535

e 540

e 545

e 550
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 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í  
 félögum og félagasamtökum

Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnur fyrir hópa fólks 
sem hafa orðið til vegna sameiginlegra hagsmuna 
(ekki viðskiptalegs eðlis). 
Þessu fylgir oft félagaskráning.

 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í  
 fjölmiðlun

Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í fjölmiðl-
un í gegnum útvarp, sjónvarp, dagblöð og netmiðla. 

Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í efna-
hagsmálum
Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnur um framleiðslu, 
dreifingu, neyslu og notkun á varningi og þjónustu í 
heild sinni.

Undanskilið: Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í 
almannatryggingum (e570).

 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í  
 almanna tryggingum

Þjónusta, kerfi og stefnur sem hafa þann tilgang að 
útvega fjárhagsstyrki fyrir fólk sem þarf á opinberri 
aðstoð að halda vegna aldurs, fátæktar, atvinnuleysis, 
heilsubrests eða fötlunar. Þessir styrkir eru fjármagn-
aðir með opinberu skattfé eða af styrktaraðilum.

Undanskilið: Efnahagsmál ‑ þjónusta, kerfi og stefnur 
(e565).

e 555

e 560

e 565

e 570



Umhverfisþættir ICF

220 221

 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í  
 félags legum stuðningi

Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnur sem hafa þann 
tilgang að veita stuðning þeim sem þurfa aðstoð við 
til dæmis innkaup, heimilisstörf, að fara ferða sinna 
og sjá um sig og sína. Markmiðið er að fólk verði 
virkara í samfélaginu.

Undanskilið: Umönnunaraðilar og aðstoðarfólk (e340), 
þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í almanna‑
tryggingum (e570) og þjónusta, stjórnsýslukerfi og 
stefnumótun í heilbrigðismálum (e580).

 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í  
 heilbrigðismálum

Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnur er tengjast 
forvörnum, meðferð heilsufarsvanda, læknisfræðilegri 
endurhæfingu og eflingu á heilbrigðum lífsstíl.

Undanskilið: Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í 
félagslegum stuðningi (e575).

 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í námi  
 og þjálfun

Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnur til að afla, 
viðhalda og bæta þekkingu, sérhæfingu, verk-
kunnáttu og listræna hæfni. Sjá International 
Standard Classification of Education, (ISCED1997) 
frá UNESCO.

e 575

e 580

e 585
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 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í  
 atvinnu málum

Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnur til að útvega 
fólki sem er atvinnulaust vinnu við hæfi, aðstoða 
við atvinnuleit og styðja fólk sem er í vinnu og leitar 
framgangs.

Undanskilið: Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í 
efnahagsmálum (e565)

 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun í  
 stjórnmálum

Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun um 
atkvæðagreiðslu, kosningar og stjórnun landa, 
landsvæða og staðfélaga sem og alþjóðleg stjórnmála-
samtök.

 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun, annað  
 tilgreint

 Þjónusta, stjórnsýslukerfi og stefnumótun,   
 ótilgreint

e 590

e 595

e 598

e 599
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Viðauki 1

Flokkunarfræði og íðorð 

Uppbygging ICF-flokkunarkerfisins er stigvís í samræmi við 
lögmál flokkunarfræðinnar.
• Hlutarnir þrír, líkamsstarfsemi og líkamsbygging, athafnir 

og þátttaka og umhverfisþættir, eru óháðir hver öðrum. 
Hugtak í einum hluta er því ekki endurtekið í öðrum.

• Myndræn líking af flokkuninni er tré með stofn, greinum 
og laufblöðum. Flokkur á lægra stigi tilheyrir flokkunum á 
stigunum fyrir ofan og deilir eiginleikum þeirra. 

• Flokkar útiloka hver annan, þ.e. engir tveir flokkar á sama 
stigi hafa nákvæmlega sömu einkenni. Til þess að lýsa færni 
einstaklings er oftast nauðsynlegt að nota meira en einn 
flokk.

1.   ICF sem flokkunarkerfi

Hugtökum er gefið heiti sem getur verið eitt orð eða fleiri. Mörg 
heiti valda misskilningi í daglegu tali og skrifum. T.d. eru orðin 
skerðing, fötlun og örorka oft notuð eins og um sama fyrirbærið 
sé að ræða þrátt fyrir að hafa verið skilgreind nákvæmlega þegar 
ICIDH var gefið út árið 1980. Í endurskoðun kerfisins var 
hugtakinu örorka sleppt og hugtakið fötlun notað sem regnhlíf-
arhugtak til að endurspegla hið líkamlega, einstaklingsbundna 
og félagslega sjónarhorn. Skýrleiki og nákvæmni er mikilvæg við 
allar skilgreiningar svo að augljóst sé hvaða hugtök liggja að baki. 
Þetta á sérstaklega við þar sem ICF er þýtt á fjölda tungumála. 
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Auk almenns skilnings á hugtökum þarf að sjá til þess að sátt 
náist um hvaða heiti hentar best í því tungumáli sem um ræðir. 
Þegar fleiri möguleikar koma til greina skal taka ákvörðun á 
grundvelli nákvæmni, algengi og notagildi. Skýrleiki hugtaka og 
notagildi ICF haldast væntanlega í hendur. 

Í samræmi við þetta eru hér nokkrar athugasemdir við heiti sem 
notuð eru í ICF:

Velferð er almennt hugtak sem spannar öll svið mannlífsins og 
þar á meðal hina líkamlegu, andlegu og félagslegu þætti sem þarf 
til að lifa „góðu lífi“. Heilsusvið falla hér undir og tengsl þeirra 
við almenna velferð eru sýnd á mynd 1:

Mynd 1   Velferð

 

Heilbrigðisástand og heilsusvið: Heilbrigðisástand er stig færni á 
tilteknu heilsusviði innan ICF. Heilsusvið lúta að þeim þáttum 
mannlífsins sem eru túlkaðir út frá heilbrigðissjónarmiði og falla 
alla jafna innan ábyrgðarsviðs heilbrigðiskerfisins. ICF dregur 
ekki skýra markalínu milli heilsusviða og heilsutengdra sviða og 
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þar kann að vera grátt svæði eftir því hvaða skilningur er lagður í 
þá heilsuþætti og heilsutengdu þætti sem eru kortlagðir í ICF.

Heilbrigðistengt ástand og heilsutengd svið: Heilbrigðistengt 
ástand er stig færni á tilteknu heilsutengdu sviði innan ICF. 
Heilsutengd svið lúta að þeim þáttum færni sem alla jafna falla 
ekki innan ábyrgðarsviðs heilbrigðiskerfisins þrátt fyrir að hafa 
sterka tengingu við heilsufar. Venjulega er séð fyrir þessum 
þáttum af öðrum þjónustukerfum sem einnig stuðla að almennri 
velferð. ICF nær eingöngu til þeirra velferðarsviða sem tengjast 
heilsu á einhvern máta.

Heilsufar er regnhlífarhugtak fyrir sjúkdóma (bráða og 
langvinna), röskun, skaða eða áfall. Heilsufar getur einnig átt 
við kringumstæður eins og þungun, öldrun, streitu, meðfædda 
vansköpun eða arfgenga tilhneigingu. Heilsufar er kóðað með 
ICD-10.

Færni er regnhlífarhugtak fyrir líkamsstarfsemi, líkamsbyggingu, 
athafnir og þátttöku. Færni gefur til kynna jákvæða víxlverkun 
milli einstaklings (sem býr við ákveðið heilsufar) og aðstæðna 
hans (umhverfisþátta og einstaklingsbundinna þátta).

Fötlun er regnhlífarhugtak fyrir skerðingar, hömlun við athafnir 
og takmarkaða þátttöku. Fötlun gefur til kynna neikvæða 
víxlverkun milli einstaklings (sem býr við ákveðið heilsufar) og 
aðstæðna hans (umhverfisþátta og einstaklingsbundinna þátta).

Líkamsstarfsemi er lífeðlisfræðileg starfsemi líkamskerfa, sálræn 
starfsemi meðtalin. „Líkami“ vísar til manneskjunnar í heild sem 
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lifandi veru og nær því líka yfir heilann. Þar af leiðandi fellur 
hugarstarf (og sálræn starfsemi) undir líkamsstarfsemi. Dæmi-
gerð líkamsstarfsemi fólks er hér notuð sem viðmið. 

Líkamsbygging er hinir líffærafræðilegu hlutar líkamans eins og 
líffæri og útlimir og einingar þeirra.

Skerðing er vöntun eða frávik í líkamsbyggingu eða lífeðlisfræði-
legri starfsemi (hugarstarf meðtalið). Frávik á hér við tölfræðilega 
marktækan mun frá viðmiði (þ.e. frávik frá meðaltali þýðis) og 
skal einungis notað í því samhengi.

Athöfn er verk eða gjörð sem einstaklingur innir af hendi. Athöfn 
vísar til hins einstaklingsmiðaða sjónarhorns á færni.

Hömlun við athafnir1 er erfiðleikar einstaklings við að inna af 
hendi verk eða gjörðir. Hömlun við athafnir getur verið allt frá 
smávægilegu til verulegs fráviks með tilliti til gæða eða umfangs 
þess að framkvæma athöfnina á þann hátt sem vænst er af fólki 
án heilsufarsvanda.

Þátttaka er félagsleg aðild einstaklings að daglegu lífi. Þátttaka 
vísar til hins félagslega sjónarhorns á færni.

Takmörkuð þátttaka2 er erfiðleikar sem einstaklingur upplifir í 
tengslum við félagslega aðild sína að daglegu lífi. Takmörkuð 
þátttaka er ákvörðuð með því bera þátttöku einstaklings saman 

1  Hömlun við athafnir kemur í stað hugtaksins fötlun í ICIDH frá 1980.

2  Takmörkuð þátttaka kemur í stað hugtaksins örorka í ICIDH frá 1980.



ICF

228 229

Introduction

við það sem vænta má af ófötluðum einstaklingi í sama samfélagi 
eða menningarheimi.

Aðstæður lýsa bakgrunni einstaklingsins og hvernig hann lifir 
lífi sínu. Áhersla er á aðstæður sem tengjast heilbrigðisástandi 
en þær skiptast í tvennt, það er umhverfisþætti og 
einstaklingsbundna þætti.

Umhverfisþættir eru einn hluti ICF og vísa til ytri aðstæðna í 
lífi einstaklingsins sem hafa áhrif á færni hans. Öll einkenni 
efnisheimsins, fólk í ólíkum hlutverkum og tengslum, viðhorf, 
gildi, félagsleg kerfi, þjónusta, stefnur, reglugerðir og lög falla 
undir umhverfisþætti. 

Einstaklingsbundnir þættir eru persónulegar aðstæður einstaklings 
svo sem aldur, kyn, félagsleg staða og lífsreynsla. Einstaklings-
bundnir þættir eru ekki flokkaðir í ICF en notendur kerfisins 
geta innlimað þá í beitingu ICF í starfi.

Hvatar eru þættir í umhverfi einstaklings sem ýta undir færni 
og draga úr fötlun. Sem dæmi má nefna aðgengilegt umhverfi, 
hjálpartæki og tæknibúnað, jákvæð viðhorf til fötlunar, þjón-
ustu, kerfi og reglugerðir sem miða að því að auka félagslega 
aðild fólks með heilsufarsvanda á öllum sviðum hins daglega lífs. 
Það getur líka verð hvati þegar ákveðnir þættir eru ekki til stað-
ar, t.d. fordómar eða neikvæð viðhorf. Hvatar geta komið í veg 
fyrir að skerðing eða hömlun við athafnir leiði til takmarkaðrar 
þátttöku þegar framkvæmd er efld þrátt fyrir skerta getu.

Hindranir eru þættir í umhverfi einstaklings sem draga úr færni 
og orsaka fötlun. Sem dæmi má nefna óaðgengilegt umhverfi, 
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 skort á hjálpartækjum við hæfi, neikvæð viðhorf til fötlunar, 
þjónustu, kerfi og reglugerðir sem annaðhvort eru ekki til staðar 
eða hindra félagslega aðild fólks með heilsufarsvanda á öllum 
sviðum hins daglega lífs. 

Geta er hugsmíð sem er notuð sem skýrivísir og gefur til kynna 
mestu mögulegu færni sem einstaklingur getur náð á sviði 
athafna og þátttöku á hverjum tíma. Geta er mæld í samræmdu 
eða stöðluðu umhverfi og endurspeglar því hæfni einstaklingsins 
í umhverfi sem er lagað að honum. Þessu samræmda eða staðl-
aða umhverfi er lýst með umhverfisþáttum.

Framkvæmd er hugsmíð sem er notuð sem skýrivísir og lýsir 
því sem fólk gerir í því umhverfi sem það býr við. Framkvæmd 
tengist því félagslegri aðild einstaklings í daglegu lífi. Umhverfi 
einstaklingsins er einnig lýst með umhverfisþáttum.
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2.   ICF sem flokkunarkerfi

Til að skilja flokkunarkerfi ICF í heild sinni er nauðsynlegt að 
átta sig á uppbyggingu þess en hún endurspeglast í skilgreiningu 
eftirfarandi hugtaka og er sýnd á mynd 2.

Flokkunarkerfi er heildaruppbygging og umfang ICF. Þetta er 
yfirhugtakið og tilheyrir efsta stiginu. 

Stofnar flokkunarkerfisins lýsa því hvernig flokkunarkerfið deilist 
í tvennt.
• Stofn 1 spannar færni og fötlun

• Stofn 2 spannar aðstæður

Hlutar lýsa því hvernig hvor stofn um sig skiptist í tvennt.
Hlutarnir sem tilheyra stofni 1 eru: 
• Líkamsstarfsemi og líkamsbygging

• Athafnir og þátttaka

Hlutarnir sem tilheyra stofni 2 eru:

• Umhverfisþættir

• Einstaklingsbundnir þættir (ekki flokkaðir í ICF)

Hugsmíðar er skilgreindar með því að nota skýrivísa með tilheyr-
andi kóðum.
Fjórar hugsmíðar tilheyra stofni 1 og ein stofni 2.
Hugsmíðarnar í stofni 1 eru:
• Breyting á líkamsstarfsemi

• Breyting á líkamsbyggingu



Flokkunarfræði og íðorðICF

232 233

• Geta

• Framkvæmd

Hugsmíðin í stofni 2 er:
• Hvatar eða hindranir í umhverfisþáttum

Svið eru hagnýtar og merkingarbærar samstæður af lífeðlisfræði-
legri starfsemi, líffræðilegri uppbyggingu, gjörðum, viðfangsefn-
um eða lífssviðum. Sviðin mynda ólíka kafla og blokkir innan 
hvers hluta.

Flokkar eru ýmist yfir- eða undirflokkar innan sviðanna, þ.e. 
flokkunareiningarnar.

Stig lýsa skipaninni í stigvíst kerfi og segja til um nákvæmni 
flokkanna. Atriði á fyrsta stigi spannar öll atriði á öðru stigi 
o.s.frv.  

3.   Skilgreiningar á flokkum ICF

Skilgreiningar eru fullyrðingar um inntak hugtaka í ákveðnum 
flokki. Skilgreining lýsir fyrirbærinu sem um ræðir og hvernig 
það er frábrugðið öðrum tengdum hlutum eða fyrirbærum.

Við gerð skilgreininga í flokkum ICF var eftirfarandi haft 
að leiðarljósi auk þess að tilgreina hvað var meðtalið og hvað 
undanskilið: 
Skilgreiningarnar skyldu: 
• hafa merkingu og vera rökréttar og samræmdar,

• lýsa hugtakinu á sértækan máta,
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• tilgreina megineinkenni hugtaksins, bæði hin eðlislægu 
einkenni þess og til hvers það vísar,

• vera nákvæmar og ótvíræðar og spanna hugtakið í heild 
sinni,

• vera settar fram á mælanlegan máta (þ.e. lýsa magni, 
tímalengd, mikilvægi og mögulegum tengslum),

• ekki fara í hringi sem merkir að hvorki heiti hugtaksins 
né samheiti þess er endurtekið í skilgreiningunni og orðið 
kemur ekki fyrir annars staðar sem heiti á hugtaki,

• vísa til mögulegra orsakaþátta eða tengsla þar sem slíkt er 
unnt,

• passa við eiginleika hugtaka á efri stigum (t.d. hugtak á 3. 
stigi á að hafa sömu almenna eiginleika og 2. stigs hugtakið 
sem það fellur undir),

• vera samræmdar milli stiga (t.d. má skilgreining hugtaks á 
2. stigi ekki vera í mótsögn við skilgreiningu hugtaks á 3. 
stigi sem fellur undir það),

• ekki vera myndrænar líkingar heldur í formi sem unnt er 
að aðgerðabinda,

• vera vísindalegar fullyrðingar svo unnt sé að beita áhorfi, 
prófun eða öðrum leiðum til að álykta um þær,

• vera settar fram á hlutlausan máta án óþarfa neikvæðra 
athugasemda,

• stuttar og lausar við tæknileg atriði (undantekningar eru 
nokkur hugtök í líkamsstarfsemi og líkamsbyggingu),    

• innihalda samheiti og dæmi sem taka tillit til menningar-
legs fjölbreytileika og mismunandi lífsskeiða,

• nefna atriði sem eru undanskilin til að draga úr hættu á 
ruglingi við önnur hugtök.
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4.   Annað er viðkemur íðorðum

Mikilvægt er að greina á milli fyrirbæranna sem eru flokkuð og 
uppbyggingar flokkunarkerfisins. Almennt séð þá er mikilvægt 
að greina á milli hugmyndarinnar sem slíkrar og orðanna sem 
eru notuð til að lýsa henni. Til dæmis vísa orðin „vídd“ og „svið“ 
til hugmyndarinnar en orðin „hlutar“ og „flokkar“ til flokkunar-
kerfisins.

Hins vegar er ákveðin samsvörun á milli þessara orða og líklegt 
að flestir þeirra sem nota kerfið muni ekki gera greinarmun á 
þeim. Strangt tekið á að greina skýrt á milli undirstöðuatriða 
hugmyndafræðilegs líkans annars vegar og uppbyggingu flokk-
unarkerfis hins vegar en ákveðið var að taka ekki hart á þessu 
og fórna þessum lögmálum um nákvæmni fyrir notendavænna 
flokkunarkerfi. 
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Viðauki 2

Leiðbeiningar um kóðun í ICF
ICF er ætlað til að kóða fjölbreytilegt heilbrigðisástand og 
heilbrigðistengt ástand.1 Það er eindregið mælt með að notendur 
ICF kynni sér vel umfjöllun um kerfið í inngangi þessa rits áður 
en þeir skoða reglur og leiðbeiningar um kóðun. Þar að auki er 
mælt með að fá þjálfun í notkun kerfisins frá Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunni eða samstarfsstofnunum hennar. 

Hér er bent á ákveðin sérkenni flokkunarkerfisins sem hafa áhrif 
á notkun þess. 

1.   Skipulag og uppbygging

Stofnar kerfisins
ICF hefur tvo stofna

Stofn 1 samanstendur af eftirfarandi hlutum:
• líkamsstarfsemi og líkamsbyggingu

• athöfnum og þátttöku

1  Sjúkdómurinn sem slíkur er ekki kóðaður hér. Það má hins vegar gera 
með því að nota Alþjóðlega tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála, 
10. útgáfu (ICD-10), sem er ætluð til að skrá, greina, túlka og bera saman dánartíðni og 
sjúkleika eftir sjúkdómsgreiningum og öðrum heilbrigðisvandamálum. Notendur eru 
hvattir til að nota ICF og ICD-10 saman (sjá nánar bls. 12 í inngangi um skörun milli 
flokkunarkerfanna)
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Stofn 2 samanstendur af eftirfarandi hlutum:
• umhverfisþáttum

• einstaklingsbundnum þáttum (ekki ennþá flokkaðir í ICF)

Hlutarnir eru einkenndir með bókstöfum í byrjun hvers kóðs:
• b fyrir líkamsstarfsemi

• s fyrir líkamsbyggingu

• d fyrir athafnir og þátttöku

• e fyrir umhverfisþætti

Bókstafurinn d táknar sviðin innan athafna- og þátttökuhlutans. 
Mögulegt er að nota bókstafina a og p í stað d til að tákna 
athafnir og þátttöku hvort í sínu lagi.

Eftir bókstöfunum b, s, d og e kemur kóð í tölustöfum þar sem 
fyrsta talan táknar kaflann og næstu tveir tákna annað stig flokk-
unarinnar. Síðan er ein tala fyrir þriðja og fjórða stig hvort um 
sig.2 Eftirfarandi dæmi er úr hlutanum um líkamsstarfsemi:

b2 skyn og verkir (atriði á fyrsta stigi)
b210 sjón    (atriði á öðru stigi)
b2102 gæði sjónar (atriði á þriðja stigi)
b21022 næmi fyrir andstæðum (atriði á fjórða stigi)

Fjöldi kóða á hverju stigi fer eftir þörf þess sem notar kerfið. Alla 
jafna mun þó nauðsynlegt að nota meira en eitt kóð til að lýsa 
stöðu einstaklings. Kóðin geta verið tengd eða ótengd.

Heilbrigðisástand einstaklings er táknað með röð kóða á ólíkum 
sviðum í hverjum hluta kerfisins. Hámarksfjöldi kóða á fyrsta 

2  Aðeins líkamsstarfsemi og líkamsbygging eru flokkuð á fjórum stigum.
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stigi flokkunarinnar er 34 (8 fyrir líkamstarfsemi, 8 fyrir lík-
amsbyggingu, 9 fyrir getu og 9 fyrir framkvæmd) og 362 á öðru 
stigi. Á þriðja og fjórða stigi er val um 1424 kóð sem til samans 
gefa mynd af öllu kerfinu. Oft nægja 3 til 18 kóð til að lýsa 
ákveðnu tilviki á öðru stigi. Nákvæm skráning á fjórum stigum 
er fyrst og fremst ætluð fyrir þjónustu sérfræðinga (t.d. innan 
endurhæfingar, í öldrunarlækningum eða á geðsviði) en skráning 
á öðru stigi fyrir heilsukannanir og mat á heilbrigðisþjónustu.

Sviðin skulu kóðuð eins og best á við í hverju tilviki (þ.e. lýsing 
á ástandinu á ákveðnum tímapunkti). Hægt er að nota kerfið til 
að lýsa breytingum frá einum tíma til annars eða ferli en þá þarf 
að tilgreina tímaramman og lýsa því hvernig kóðunin er gerð.

Kaflar
Hver hluti kerfisins skiptis í kafla eða svið og þar undir eru al-
mennir flokkar eða atriði. Til dæmis spannar kafli 1 í hlutanum 
um líkamsstarfsemi allt hugarstarf.

Blokkir
Köflunum er oft skipt nánar upp í blokkir sem samanstanda af 
fleiri flokkum. Til dæmis skiptist kaflinn um tjáskipti í hlutan-
um athafnir og þátttaka í þrennt: „Eiga tjáskipti – skilningur“, 
„Eiga tjáskipti – tjáning“ og „Samræður og notkun samskipta-
tækja- og tækni“. Blokkirnar eru til hagræðis en eru strangt tekið 
ekki hluti af uppbyggingu kerfisins og yfirleitt ekki kóðaðar.
   
Flokkar
Flokkar á fyrsta, öðru og þriðja stigi falla innan kaflanna. Þeim 
fylgja stuttar lýsingar og eftir því sem við á er tilgreint hvað 
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flokkurinn inniheldur og hvað hann útilokar til að auðvelda val 
á viðeigandi kóði.

Lýsingar
Lýsingar í ICF eru aðgerðabundnar skilgreiningar á heilbrigðis-
ástandi og heilbrigðistengdu ástandi en ekki lýsingar úr daglegu 
máli. Skilgreiningarnar lýsa megineinkennum sérhvers sviðs (þ.e. 
eiginleikum, sérkennum og tengslum) auk upplýsinga um hvað 
er meðtalið og hvað er undanskilið í hverjum flokki. Oft eru 
einnig tilgreind þau meginatriði sem hægt er að leggja mat á og 
nota í könnunum og spurningalistum og auðvelda skráningu 
niðurstaðna úr matstækjum í ICF-hugtökum. Sem dæmi má 
nefna að sjónskerpu er lýst sem því að að sjá form og útlínur 
bæði með öðru auga og samsjón nær og fjær en þá er unnt að 
kóða skerðingu á sjónskerpu sem enga, væga, miðlungs eða 
algjöra.  

Hugtök sem eru innifalin 
Eftir lýsingu flokka kemur víða listi yfir hugtök eða fyrirbæri 
sem flokkurinn inniheldur. Þau eru ætluð til leiðbeiningar en 
eru engan veginn tæmandi. Í flokkum á öðru stigi eru allir þriðja 
stigs flokkar þó taldir upp.

Hugtök sem eru útilokuð
Hugtök sem eru útilokuð eru talin upp til að komast hjá ruglingi 
og skerpa aðgreiningu. Sem dæmi má nefna að það mætti álíta 
að hugtakið „fara á salerni“ innihéldi hugtakið „umhirða stakra 
líkamshluta“ en til þess að greina hér á milli er „fara á salerni“ 
útilokað í d520 „umhirða stakra líkamshluta“ og kóðað undir 
d530.

Annað tilgreint
Undir lok hvers kafla og flokka á þriðja og fjórða stigi er flokk-
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urinn „Annað tilgreint“ , sérstaklega merktur með lokatölunni 8. 
Þetta gefur svigrúm til þess að tilgreina önnur atriði en þau sem 
falla undir flokkinn sem um ræðir. Þegar þetta er notað þarf að 
lýsa þessu nýja atriði sem er bætt við.

Annað ótilgreint
Síðasta atriðið í hverjum kafla og flokki á þriðja og fjórða stigi 
er „Annað ótilgreint“ merkt með lokatölunni 9. Hér er svigrúm 
til að kóða atriði sem geta tilheyrt flokknum en ekki eru nægar 
upplýsingar fyrir hendi til að unnt sé að lýsa því á sértækan 
máta. Kóðið hefur sömu merkingu og atriðið næst á undan en er 
án viðbótarupplýsinga. (Innan blokka eru flokkarnir „Annað til-
greint“ og „Annað ótilgreint“ sameinaðir í eitt atriði og merktir 
með lokatölunni 9). 

Skýrivísar
Kóðun í ICF gerir kröfur um notkun skýrivísa sem gefa til 
kynna stærð eða umfang vandans sem um ræðir. Skýrivísarnir 
eru kóðaðir með einum eða fleirum tölustaf á eftir punkti. Öll 
kóð ættu að hafa að minnsta kosti einn skýrivísi því án þeirra 
eru kóðin í raun merkingarlaus. (Innan Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnunarinnar eru slík kóð túlkuð sem að enginn vandi sé til 
staðar – xxx.00).

Fyrsti skýrivísirinn fyrir líkamsstarfsemi og líkamsbyggingu, báð-
ir skýrivísarnir fyrir athafnir og þátttöku og fyrsti skýrivísirinn 
fyrir umhverfisþætti lýsa allir umfangi vandans í þessum hlutum.

Allir hlutarnir eru aðgerðabundnir á sama kvarðanum. Að búa 
við einhvers konar vanda getur þýtt skerðingu, hömlun, tak-
mörkun eða hindrun eftir því hvaða hugsmíð er í brennidepli. 
Velja skal viðeigandi orð fyrir hvert flokkunarsvið úr þeim sem 
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sýnd eru í svigum hér að neðan (þar sem xxx stendur fyrir atriði 
á öðru stigi flokkunar).

xxx.0 ENGINN vandi (óverulegur, hverfandi, 
smávægilegur .......)

0–4 %

xxx.1 VÆGUR vandi (mildur, lítill ...) 5–24 %
xxx.2 MIÐLUNGSvandi (meðal, nokkur ...) 25–49 %
xxx.3 ALVARLEGUR vandi (mikill, verulegur ...) 50–95 %
xxx.4 ALGJÖR vandi (altækur ...) 96–100 %
xxx.8 ótilgreint
xxx.9 á ekki við

Í þeim tilvikum þar sem kvörðuð matstæki eða aðrir staðlar 
eru tiltækir til að mæla skerðingu, skerta getu, framkvæmda-
vanda eða hindrun/hvata í umhverfinu er útkoman skráð á 
grófan hundraðshlutakvarða. Skekkjan er því allt að 5% þegar 
er kóðað „enginn vandi“ eða „algjör vandi“. „Miðlungsvandi“ 
nær upp á miðjan kvarðann. Hundraðshlutarnir á hverju svæði 
skulu kvarðaðir með tilvísan í staðla í þýði. Til að samræma 
þessa magnbindingu er nauðsynlegt að þróa matsaðferðir með 
rannsóknarvinnu.

Fyrsti skýrivísirinn fyrir umhverfisþætti getur líka táknað 
umfang jákvæðra þátta í umhverfinu eða hvata. Sami kvarði er 
notaður fyrir hvata en plúsmerki (+) er sett í stað punktsins (.), 
t.d. e110+2. Unnt er að kóða umhverfisþætti í tengslum við hina 
hluta kerfisins eða án tengsla við þá hluta (sjá útskýringu í 3. 
Kóðunarreglur fyrir umhverfisþætti). Fyrri leiðin er ákjósanlegri 
því hún gefur nákvæmari lýsingu á áhrifunum. 

Viðbótar skýrivísar
Í sumum tilvikum getur verið gagnlegt og við hæfi að bæta frek-
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ari upplýsingum við kóðunina. Ýmsir viðbótar skýrivísar koma 
til greina sem verður gerð grein fyrir síðar.

Kóðun jákvæðra atriða
Notendur kerfisins geta þróað kvarða til að ná einnig yfir jákvæð 
atriði og styrkleika í færni. 

2.   Almennar kóðunarreglur

Eftirfarandi reglur leggja grunn að nákvæmri upplýsingasöfnun 
til margvíslegra nota.

Velja hóp af kóðum til að draga upp mynd af einstaklingnum
ICF flokkar heilbrigðisástand og heilbrigðistengt ástand og því 
þarf að velja þau kóð sem gefa skýrasta mynd af færni einstak-
lingsins. ICF flokkar ekki „atburði“ eins og ICD-10 þar sem 
ákveðinn heilsufarsvandi er flokkaður með einu kóði. Röskun á 
færni einstaklings getur verið á líkamlegu, einstaklingsmiðuðu 
eða samfélagslegu sviði og því þarf að skoða alla hluta flokkunar-

Jákvæð atriði / styrkur

Jákvæð atriði / styrkur

Jákvæð atriði / styrkur

Líkamsstarfsemi

Athafnir

Þáttaka

Neikvæð atriði / vandi

Neikvæð atriði / vandi

Neikvæð atriði / vandi

Skerðing

Hömlun við athafnir

Takmörkuð þáttaka
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kerfisins, þ.e. líkamsstarfsemi og líkamsbyggingu, athafnir og 
þátttöku og umhverfisþætti. Það hentar samt engan veginn að 
fara í gegnum allt kerfið og því eru valin úr þau kóð sem hæfa 
best til að lýsa stöðu einstaklingsins í hverju tilviki.

Kóða viðeigandi upplýsingar
Upplýsingarnar sem eru kóðaðar endurspegla alltaf aðstæðurn-
ar með tilliti til ákveðins heilsufarsvanda. Kóðun er reyndar 
möguleg án þess að tengja heilsufar við færni og fötlun en það 
skal haft í huga að ICF er heilbrigðistengt flokkunarkerfi þar 
sem gert er ráð fyrir því að einhver heilsufarsvandi sé til staðar. 
Upplýsingar um hvað einstaklingur kýs að gera eða gera ekki er 
ekki hluti af færnivanda sem tengist heilsufari og eru því ekki 
kóðaðar. Ef einstaklingur til dæmis kýs að stofna ekki til tengsla 
við nágranna sína af ástæðum sem hafa ekkert með heilsufar að 
gera skal ekki kóða d7200 um tengslamyndun. Ef ákvörðunin 
tengist hins vegar heilsufarsvanda hans (t.d. þunglyndi) er við 
hæfi að kóða þetta atriði.

Upplýsingar sem endurspegla tilfinningu fólks um félagslega 
aðild eða ánægju með færni sína eru enn sem komið er ekki kóð-
aðar í ICF. Rannsóknir framtíðarinnar munu væntanlega gefa til-
efni til að skilgreina nýja skýrivísa til að kóða slíkar upplýsingar.

Eingöngu skal kóða upplýsingar um færni einstaklins á fyrirfram 
skilgreindum tímapunkti. Fyrri færni, sem á engan hátt tengist 
núverandi ástandi, er ekki skráð.

Kóða ótvíræðar upplýsingar
Við kóðun skal varast að draga ályktanir um tengsl skerðinga, 
hamlana við athafnir og takmarkaðar þátttöku. Það er til dæmis 
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ekki réttlætanlegt að gera ráð fyrir að einstaklingur, sem á erfitt 
með að hreyfa sig úr stað, sé með skerta hreyfistarfsemi. Á 
sama hátt er ekki við hæfi að reikna með að einstaklingur með 
takmarkaða getu til að hreyfa sig úr stað eigi í erfiðleikum með 
að framkvæma þá athöfn. Sá sem notar kerfið verður að safna 
ótvíræðum upplýsingum um líkamsstarfsemi, líkamsbyggingu, 
getu og framkvæmd sitt í hverju lagi (í sumum tilvikum er þó 
nauðsynlegt að álykta um til dæmis hugarstarf úr frá öðrum 
athugunum þar sem um er að ræða líkamsstarfsemi sem ekki er 
sýnileg með berum augum).

Kóða sértækar upplýsingar
Skrá skal heilbrigðisástand og heilbrigðistengt ástand á eins 
sértækan hátt og mögulegt er með því að velja þann kóðunar-
flokk sem á best við hverju sinni. Kóðið b21020 „ljósnæmi“ á til 
dæmis best við einstakling sem er með náttblindu. Ef þetta kóð 
er ekki tiltækt af einhverjum ástæðum skal nota „foreldra“ þess 
á næstu stigum fyrir ofan (sem í þessu tilviki eru b2102 „gæði 
sjónar“, b210 „sjón“ eða b2 „skyn og verkir“).   

Til að finna viðeigandi kóð á einfaldan og skjótan hátt er mælt 
með að leita í rafrænu útgáfu ICF-flokkunarkerfisins á vefnum 
www.skafl.is. Einnig er hægt að nota atriðaskrána. 
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3.   Kóðunarreglur fyrir umhverfisþætti

Þrjár aðferðir eru mögulegar þegar kóða skal umhverfisþætti:

Aðferð 1
Umhverfisþættir eru kóðaðir sér og án tengsla við líkamsstarf-
semi, líkamsbyggingu, athafnir og þátttöku.

Líkamsstarfsemi ____________
Líkamsbygging ____________
Athafnir og þátttaka ____________
Umhverfi  ____________

Aðferð 2
Umhverfisþættir eru kóðaðir fyrir sérhvern hluta

Líkamsstarfsemi ____________ E kóð ____________
Líkamsbygging ____________ E kóð ____________
Athafnir og þátttaka ____________ E kóð ____________

Aðferð 3
Umhverfisþættir eru kóðaðir fyrir skýrivísana getu og fram-
kvæmd fyrir sérhvert atriði í athafna- og þátttökuhlutanum.

Getuskýrivísir ____________ E kóð ____________
Framkvæmdaskýrivísir ____________ E kóð ____________
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4.   Kóðunarreglur fyrir einstaka hluta

4.1  Kóðun líkamsstarfsemi

Skilgreiningar
Líkamsstarfsemi er lífeðlisfræðileg starfsemi líkamskerfa (sálræn 
starfsemi meðtalin). Skerðingar eru vandamál tengd líkamsstarf-
semi eða líkamsbyggingu, það er merkjanleg frávik eða vöntun.

Notkun skýrivísis fyrir líkamsstarfsemi
Líkamsstarfsemi er kóðuð með einum skýrivísi sem gefur til 
kynna umfang eða magn skerðingarinnar. Skerðing getur birst 
sem vöntun, skortur, minnkun, aukning, ofgnótt eða frávik. 
 
Tákna má skerðingu einstaklings með helftarlömun með kóðinu 
b7302 „vöðvakraftur í annarri hlið líkamans“:

 
Hægt er að kvarða umfang eða magn skerðingarinnar sem er til 
staðar með almennum skýrivísi, til dæmis:

b7302.1  VÆG skerðing á vöðvakrafti í annarri hlið 
líkamans

(5–24%)

b7302.2 MIÐLUNGSskerðing á vöðvakrafti í annarri 
hlið líkamans

(25–49%)  

b7302.3 ALVARLEG skerðing á vöðvakrafti í annarri hlið 
líkamans

(50–95%)  

b7302.__

Umfang skerðingar
(fyrsti skýrivísir)
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b7302.4 ALGJÖR skerðing á vöðvakrafti í annarri hlið 
líkamans

(96–100%)

 
Sé skerðing ekki til staðar (miðað við 5% markið) er það táknað 
með gildinu „0“ fyrir hinn almenna skýrivísi, til dæmis:

b7302.0   ENGIN skerðing á vöðvakrafti í annarri 
hlið líkamans

 
Ef ekki eru nægar upplýsingar fyrir hendi til þess að tilgreina 
magn skerðingarinnar er gildið „8“ notað. Til dæmis ef skráð 
hefur verið í skýrslu einstaklings að hann sé með lömun í annarri 
hlið líkamans án þess að það sé útlistað frekar má kóða það á 
eftirfarandi máta:

b7302.8   Skerðing á vöðvakrafti í annarri hlið 
líkamans, ótilgreint.

 
Í sumum tilvikum er ekki við hæfi að nota ákveðin kóð. Kóðið 
b650 „tíðir“ á ekki við konur á ákveðnum aldri. Í slíkum tilvik-
um er gildið „9“ notað. 

b650.9   Tíðir, á ekki við.

Tengsl líkamsstarfsemi og líkamsbyggingar
Líkamsstarfsemi og líkamsbygging eru flokkaðar á hliðstæðan 
máta. Þegar ákveðið kóð í líkamsstarfsemi er notað er vert að 
skoða hvort hliðstætt kóð í líkamsbyggingu sé við hæfi. Skyn, til 
dæmis b210-b229 „sjón og skyld starfsemi“ er hluti af líkams-
starfsemi og hliðstæða þessa innan líkamsbyggingar eru kóðin frá 
s210 til s230 „augað og skyldir líkamshlutar“.

Tengsl skerðinga
Skerðingar geta leitt til annarra skerðinga. Til dæmis getur 
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vöðvakraftur skert hreyfistarfsemi, hjartastarfsemi getur tengst 
öndun og skynjun getur tengst hugsun.

 
Að bera kennsl á skerðingar á líkamsstarfsemi
Sumar skerðingar er ekki beinlínis sýnilegar (t.d. hugarstarf ) 
og þá þarf að álykta um þær út frá athugun á atferli. Til dæmis 
má skoða minni með stöðluðum prófum og út frá niðurstöðum 
slíkra prófa getur verið rökrétt að draga þá ályktun að minni sé 
skert þrátt fyrir að ekki sé hægt að sjá starfsemi heilans.  

4.2  Kóðun líkamsbyggingar

Skilgreiningar
Líkamsbygging er hinir líffærafræðilegu hlutar líkamans eins 
og líffæri, útlimir og einingar þeirra). Skerðingar eru vandamál 
tengd líkamsstarfsemi eða líkamsbyggingu, það er merkjanleg 
frávik eða vöntun.

Notkun skýrivísis fyrir líkamsbyggingu
Líkamsbygging er kóðuð með þremur skýrivísum. Sá fyrsti 
gefur til kynna umfang eða magn skerðingarinnar, annar eðli 
skerðingarinnar og sá þriðji staðsetningu hennar. 
 
 
 Umfang skerðingar (fyrsti skýrivísir)

Eðli skerðingar (annar skýrivísir)

Staðsetning skerðingar (þriðji skýrivísir)
s7300. __    __    __
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Lýsingar á skýrivísunum þremur er að finna í töflu 1.

Tafla 1. Lýsing á skýrivísunum þremur.

Fyrsti skýrivísir
Umfang skerðingar

Annar skýrivísir
Eðli skerðingar

Þriðji skýrivísir
Staðsetning skerðingar

0  ENGIN skerðing 0  engin breyting 0  fleiri en eitt svæði

1  VÆG skerðing 1  vantar alveg 1  hægri

2  MIÐLUNGSskerðing 2  vantar að hluta 2  vinstri

3  ALVARLEG skerðing 3  auka hluti 3  báðum megin

4  ALGJÖR skerðing 4  afbrigðileg stærð 4  að framan

8  ótilgreint 5  rof 5  að aftan

9  á ekki við 6  afbrigðileg staða 6  nærlægur

7  breyting á 
eiginleika, þ.á m. 
vökvasöfnun 

7  fjarlægur

8  ótilgreint 8  ótilgreint

9  á ekki við 9  á ekki við

4.3  Kóðun athafna og þátttöku

Skilgreiningar
Athöfn er verk eða gjörð sem einstaklingur innir af hendi. 
Þátttaka er félagsleg aðild einstaklings að daglegu lífi. Hömlun 
við athafnir eru erfiðleikar einstaklings við að inna af hendi verk 
eða gjörðir. Takmörkuð þátttaka er erfiðleikar sem einstaklingur 
upplifir í tengslum við félagslega aðild sína að daglegu lífi.

Hlutinn athafnir og þátttaka myndar lista af sviðum.
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Notkun skýrivísa fyrir getu og framkvæmd
Athafnir og þátttaka eru kóðuð með tveimur skýrivísum. 
Sá fyrri, sem er fyrir framkvæmd, er táknaður með fyrsta 
 tölustafnum eftir punktinum og sá síðari, sem er fyrir getu, með 
næsta tölustaf. Kóðið fyrir hugtakið í athafna- og þátttökulist-
anum að viðbættum þessum tveimur tölustöfum er sjálfvalda 
formið fyrir aðgerðabindinguna.

Framkvæmdaskýrivísirinn segir til um hvað einstaklingur gerir 
í sínu eigin daglega umhverfi og tekur því mið af samfélags-
legum aðstæðum. Það má því einnig líta á framkvæmd, skráða 
með þessum skýrivísi, sem „félagslega aðild að daglegu lífi“ eða 
„upplifun og reynslu“ fólks við þær aðstæður sem það býr við. 
Aðstæðurnar fela í sér umhverfisþætti, það er allar hliðar hins 
efnislega, félagslega og skoðanamótandi heims. Hægt er að kóða 
þessar aðstæður með umhverfisþáttum.

Getuskýrivísirinn lýsir hæfni einstaklingsins til að inna af hendi 
verk eða gjörðir og segir til um mestu mögulegu færni sem 
einstaklingur getur náð á ákveðnu sviði á tilteknu augnabliki. 
Til að meta hámarksgetu einstaklings þyrfti „staðlað“ umhverfi 
til að útloka hin breytilegu áhrif sem umhverfi hefur á getu. Hér 
má nota (a) raunverulegt umhverfi sem venjulega er notað til 
að prófa getu eða (b) „þykjustuumhverfi“ sem ætla má að hafi 
áþekk áhrif. Í báðum tilvikum má vísa til þessa umhverfis sem 

Framkvæmdaskýrivísir (fyrsti skýrivísir)

Getuskýrivísir (annar skýrivísir)

d4500. __    __    
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samræmds eða staðlaðs. Þannig endurspeglar geta hæfni einstak-
lingsins í umhverfi sem er lagað að honum. Aðlögunin þarf að 
vera hin sama fyrir allt fólk í öllum löndum til að unnt sé að 
gera alþjóðlegan samanburð. Til að gæta nákvæmni er mikilvægt 
að lýsa þessu samræmda eða staðlaða umhverfi með því að kóða 
það í hlutanum um umhverfisþætti. Bilið á milli getu og fram-
kvæmdar endurspeglar hin mismunandi áhrif daglegs umhverfis 
og samræmds umhverfis og gefur því hagnýtar upplýsingar um 
hvernig má breyta umhverfinu til að hafa áhrif á framkvæmd 
einstaklingsins. 
Venjulega er getuskýrivísirinn án aðstoðar notaður til að lýsa 
hinni raunverulegu getu einstaklings sem er ekki efld með hjálp-
artækjum eða aðstoð annarrar manneskju. Framkvæmdaskýri-
vísirinn lýsir því sem fram fer í eigin umhverfi einstaklings þar 
sem notkun hjálpartækja og aðstoð annarra er oft raunin. Hvatar 
og hindranir eru kóðaðar í hlutanum um umhverfisþætti.

Viðbótar skýrivísar
Þriðji og fjórði skýrivísir opna upp möguleika á að kóða getu 
með aðstoð og framkvæmd án aðstoðar.

Framkvæmdaskýrivísir (fyrsti skýrivísir)

Getustýrivísir með aðstoð 
(þriðji skýrivísir)

Getuskýrivísir án aðstoðar 
(annar skýrivísir)

Framkvæmdaskýrivísir án aðstoðar 
(fjórði skýrivísir)

d4500. __    __    __    __    
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Skýrivísar til síðari nota
Pláss fyrir fimmta tölustafinn er ætlað skýrivísum sem verða ef til 
vill þróaðir síðar meir, til dæmis fyrir upplifun af félagslegri aðild 
eða ánægju.

Báða skýrivísana má nota hvort sem er með eða án hjálpartækja 
eða með eða án aðstoðar annars aðila samkvæmt eftirfarandi 
kvarða (þar sem xxx stendur fyrir atriði á öðru stigi flokkunar).

xxx.0 ENGIN takmörkun / minnkun 
xxx.1 VÆG takmörkun / minnkun
xxx.2 MIÐLUNGStakmörkun / minnkun
xxx.3 MIKIL takmörkun / minnkun
xxx.4 ALVARLEG takmörkun / minnkun
xxx.8 ótilgreint

xxx.9 á ekki við

Hvenær ber að nota framkvæmdaskýrivísi og getuskýrivísi
Nota má hvorn sem er af skýrivísunum fyrir alla flokka á listan-
um en upplýsingarnar sem verið er að skrá eru ekki þær sömu. 

Framkvæmdaskýrivísir 
(fyrsti skýrivísir)

Getustýrivísir með aðstoð
(þriðji skýrivísir)

Getuskýrivísir án aðstoðar 
(annar skýrivísir)

Framkvæmdaskýrivísir án aðstoðar
(fjórði skýrivísir)
Skýrivísir til síðari nota 
(fimmti skýrivísir)

d4500. __    __    __    __    __

samræmds eða staðlaðs. Þannig endurspeglar geta hæfni einstak-
lingsins í umhverfi sem er lagað að honum. Aðlögunin þarf að 
vera hin sama fyrir allt fólk í öllum löndum til að unnt sé að 
gera alþjóðlegan samanburð. Til að gæta nákvæmni er mikilvægt 
að lýsa þessu samræmda eða staðlaða umhverfi með því að kóða 
það í hlutanum um umhverfisþætti. Bilið á milli getu og fram-
kvæmdar endurspeglar hin mismunandi áhrif daglegs umhverfis 
og samræmds umhverfis og gefur því hagnýtar upplýsingar um 
hvernig má breyta umhverfinu til að hafa áhrif á framkvæmd 
einstaklingsins. 
Venjulega er getuskýrivísirinn án aðstoðar notaður til að lýsa 
hinni raunverulegu getu einstaklings sem er ekki efld með hjálp-
artækjum eða aðstoð annarrar manneskju. Framkvæmdaskýri-
vísirinn lýsir því sem fram fer í eigin umhverfi einstaklings þar 
sem notkun hjálpartækja og aðstoð annarra er oft raunin. Hvatar 
og hindranir eru kóðaðar í hlutanum um umhverfisþætti.

Viðbótar skýrivísar
Þriðji og fjórði skýrivísir opna upp möguleika á að kóða getu 
með aðstoð og framkvæmd án aðstoðar.

Framkvæmdaskýrivísir (fyrsti skýrivísir)

Getustýrivísir með aðstoð 
(þriðji skýrivísir)

Getuskýrivísir án aðstoðar 
(annar skýrivísir)

Framkvæmdaskýrivísir án aðstoðar 
(fjórði skýrivísir)

d4500. __    __    __    __    
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Séu báðir skýrivísar notaðir er verið að lýsa tveimur hugsmíðum, 
til dæmis

  d4500.2__
d4500.21  
  d4500.__1

Ef aðeins einn skýrivísir er notaður skal ekki setja 8 eða 9 í stað 
línunnar heldur láta hana standa auða. Öðruvísi væri verið að 
gefa í skyn að hinn skýrivísirinn væri einnig í notkun.

 
Dæmi um notkun beggja skýrivísa

d4500 Ganga stuttar vegalengdir 

Framkvæmdaskýrivísirinn á þessu sviði vísar til þess að einstak-
lingur fari um fótgangandi í sínu venjulega umhverfi á mismun-
andi yfirborði og við ólíkar aðstæður. Hann gæti notað staf, 
göngugrind eða önnur hjálpartæki þegar hann gengur allt að ein-
um kílómetra. Þetta gæti verið dæmi um mann sem missti fót í 
vinnuslysi og og hefur síðan gengið við staf. Hann á í miðlungs-
erfiðleikum með að ganga um því göngustígar í nágrenni hans 
eru bæði brattir og hálir. Framkvæmd hans væri kóðuð:

d4500.2__  miðlungstakmörkun á framkvæmd við að ganga 
stuttar vegalendir

Getuskýrivísirinn á þessu sviði vísar til þess að einstaklingur geti 
gengið um án aðstoðar. Til þess að útloka hin breytilegu áhrif 
umhverfis mætti meta getu hans í „stöðluðu“ umhverfi sem 
gæti verið (a) raunverulegt umhverfi sem venjulega er notað til 
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að prófa getu eða (b) „þykjustuumhverfi“ sem ætla má að hafi 
áþekk áhrif. Raunveruleg geta mannsins hér að ofan til að ganga 
staflaus í stöðluðu umhverfi (flatt og stamt yfirborð) er verulega 
minnkuð og væri kóðuð:

d4500.__3  mikil minnkun á getu til að ganga stuttar vegalendir

Nota má umhverfisþættina til að lýsa bæði hinu daglega og hinu 
staðlaða umhverfi (sjá 3.  Kóðunarreglur fyrir umhverfisþætti 
hér að ofan).  

4.4  Kóðun umhverfisþátta

Skilgreiningar
Umhverfisþættir eru hinar efnislegu, félagslegu og skoðanamót-
andi aðstæður sem fólk býr við.

Notkun umhverfisþátta
Umhverfisþættir eru hluti af stofni 2 (aðstæður) í flokkunarkerf-
inu. Umhverfisþætti ætti að skoða fyrir báða færnihluta kerfisins 
og kóða í samræmi við reglurnar sem lýst er undir lið 3 hér að 
ofan.
 
Kóða skal umhverfisþætti frá sjónarhóli einstaklingsins sem um 
ræðir. Til dæmis getur úrtaka úr gangstéttarbrún án breyttrar 
áferðar verið hvati fyrir einstakling í hjólastól en hindrun fyrir 
þann sem er blindur. 
 
Skýrivísirinn táknar að hvaða marki umhverfisþáttur er hvati eða 
hindrun. Ástæður þess að umhverfisþáttur er hvati eða hindrun 
eru margvíslegar. Þegar hvatar eru kóðaðir þarf að hafa í huga at-
riði eins og aðgengi að úrræðum og hvort úrræðin eru traust eða 
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breytileg, góð eða slæm. Hvað hindranir varðar getur skipt máli 
hversu oft ákveðinn þáttur hindrar einstakling, hvort hindrunin 
er mikil eða lítil og hvort unnt er að komast hjá henni eða ekki. 
Þá skal einnig hafa í huga að umhverfisþáttur getur verið hindr-
un annaðhvort vegna þess að hann er til staðar (t.d. neikvæð 
viðhorf til fatlaðs fólks) eða vegna þess að hann er ekki til staðar 
(t.d. ef nauðsynleg þjónusta er ófáanleg). Áhrif umhverfisþátta 
á líf fólks með heilsufarsvanda eru breytileg og margslungin. 
Rannsóknir framtíðarinnar munu vonandi veita betri innsýn 
í þessa víxlverkun og hugsanlega sýna fram á notagildi þess að 
þróa annan skýrivísi fyrir umhverfisþætti.
 
Algengt er að lýsa margþættum eiginleikum umhverfisþátta með 
einu heiti eins og orðunum fátækt, þróun, þéttbýli, dreifbýli eða 
félagsauður. Þessi samheiti finnast ekki í flokkunarkerfinu heldur 
þarf sá sem kóðar að greina þau niður í frumþætti og kóða þá. 
Einnig hér er frekari rannsókna þörf til að ákvarða hvort unnt er 
að lýsa þessum samheitum með því að nota hóp umhverfisþátta.
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Fyrsti skýrivísir
Eftirfarandi kvarði er bæði neikvæður og jákvæður og gefur til 
kynna að hvaða marki umhverfisþáttur er hindrun eða hvati. 
Punktur eða bandstrik táknar hindrun og + táknar hvata eins og 
sýnt er hér að neðan:

xxx.0 ENGIN hindrun xxx+0 ENGINN hvati

xxx.1 LÍTIL hindrun xxx+1 LÍTILL hvati

xxx.2 MIÐLUNGShindrun xxx+2 MIÐLUNGShvati

xxx.3 MIKIL hindrun xxx+3 MIKILL hvati

xxx.4 ALGJÖR hindrun xxx+4 ALGJÖR hvati

xxx.8 ótilgreind hindrun xxx+8 ótilgreindur hvati

xxx.9 á ekki við xxx.9 á ekki við
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Viðauki 3

Viðurkenning til þeirra sem 
unnu að þróun kerfisins
Þróun ICF hefði ekki verið möguleg án samvinnu alþjóðlegs 
samstarfsnets sem lagði mikinn tíma og vinnu í þróun kerfisins. 
Ekki er hægt að nefna alla sem tóku þátt en minnst verður á 
helstu starfshópa hér að neðan.

Vinnuhópar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 
um ICF

Ástralía Australian Institute of Health and Welfare, 
GPO Box 570, Canberra ACT 2601, 
 Australia. Contact: Ros Madden.

Kanada Canadian Institute for Health Information, 
377 Dalhousie Street, Suite 200, Ottawa, 
Ontario KIN9N8, Canada. Contact: Helen 
Whittome.

Frakkland Centre Technique National d`Etudes et de 
Recherches sur les Handicaps et les Inadapta-
tions (CTNERHI), 236 bis, rue de Tolbiac, 
75013 Paris, France. Contact: Marc Maudinet.

Japan Japan College of Social Work, 3-1-30 Takeoka, 
Kiyose-city, Tokyo 204-8555, Japan. Contact: 
Hisao Sato.
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Holland National Institute of Public Health and the 
Environment, Department of Public Health 
Forecasting, Antonie van Leeuwenhoeklaan 
9, P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, The 
Netherlands. Contacts: Willem M. Hirs, 
Marijke W. De Kleijn-de Vrankrijker.

Norðurlöndin Department of Public Health and Caring 
Sciences, Uppsala Science Park, SE 75185 
Uppsala, Sweden. Contact: Björn Smedby.

Bretland og 
N-Írland

National Health System Information Aut-
hority, Coding and Classification,
N-Írland Woodgate, Loughborough, Leics 
LE112TG, United Kingdom. Contacts: 
Ann Harding, Jane Millar.

Bandaríkin National Center for Health Statistics, Room 
1100, 6525 Belcrest Road, Hyattsville MD 
20782, USA. Contact: Paul J.Placek.
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Sérfræðingahópar (Task forces)

International Task Force on Mental Health and Addictive, 
Behavioural, Cognitive, and Developmental Aspects of ICIDH, 
Chair: Cille Kennedy, Office of Disability, Aging and Long -  
Term Care Policy, Office of the Assistant Secretary for Planning 
and Evaluation, Department of Health and Human Services, 
200 Independence Avenue, SW, Room 424E, Washington, DC 
20201, USA. Co-Chair: Karen Ritchie.

Children and Youth Task Force, Chair: Rune J. Simeonsson, 
Professor of Education, Frank Porter Graham Child Develop-
ment Center, CB # 8185, University of North Carolina, Chapel 
Hill, NC 27599-8185, USA. Co-Chair: Matilde Leonardi.

Environmental Factors Task Force, Chair: Rachel Hurst, 11 
Belgrave Road, London SW1V 1RB, England. Co-Chair: Janice 
Miller.

Samstarfsnet

La Red de Habla Hispana en Discapacidades (The Spanish 
Network). Coordinator: José Luis Vázquez-Barquero, Unidad de 
Investigacion en Psiquiatria Clinical y Social Hospital Universit-
ario „Marques de Valdecilla“, Avda. Valdecilla s/n, Santander 
39008, Spain.

Council of Europe Committee of Experts for the Application 
of ICIDH, Council of Europe, F-67075, Strasbourg, France. 
Contact: Lauri Sivonen.
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Alþjóðleg frjáls félagasamtök

American Psychological Association, 750 First Street, N.E., 
Washington, DC 20002-4242, USA. Contacts: Geoffrey M. 
Reed, Jayne B. Lux. 

Disabled Peoples International, 11 Belgrave Road, London 
SW1V 1RB, England. Contact: Rachel Hurst.

European Disability Forum, Square Ambiorix, 32 Bte 2/A, 
B-1000, Bruxelles, Belgium. Contact: Frank Mulcahy.

European Regional Council for the World Federation of Mental 
Health (ERCWFM), Blvd Clovis N.7, 1000 Brussels, Belgium. 
Contact: John Henderson.

Inclusion International, 13D Chemin de Levant, F-01210 Fern-
ey-Voltaire, France. Contact: Nancy Breitenbach

Rehabilitation International, 25 E. 21st Street, New York, NY 
10010, USA. Contact: Judith Hollenweger, Chairman, RI Ed-
ucation Commission, Institute of Special Education, University 
of Zurich, Hirschengraben 48, 8001 Zurich, Switzerland.
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Ráðgjafar

Fjöldi ráðgjafa vann hörðum höndum að yfirferð ICF, þeir eru:

Elizabeth Badley

Jerome E. Bickenbach

Nick Glozier

Judith Hollenweger

Cille Kennedy

Jane Millar

Janice Miller

Jürgen Rehm

Robin Room

Angela Roberts

Michael F. Schuntermann

Robert Trotter II

David Thompson (ráðgjafi ritstjórnar)
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Þýðing ICF á vinnumál Alþjóðaheilbrigðismála
stofnunarinnar

ICF hefur verið yfirfarið á mörgum tungumálum en enska 
hefur verið eina sameiginlega vinnumálið. Þýðing og málfarsleg 
greining hafa bæði skipt miklu máli við yfirferðina. Eftirfarandi 
samstarfsfólk Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar hefur séð 
um þýðingar, málsfarslegar greiningar og yfirferð í samræmi við 
málhefð Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Frekari þýðingar 
má finna á netfangi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar: 
www.who.int/classification/icf.

Arabíska
Þýðing og málfarsleg greining:

Adel Chaker, Ridha Limem, Najeh Daly, Hayet 
Baachaoui, Amor Haji, Mohamed Daly, Jamil Taktak, 
Saïda Douki.

Yfirferð ritstjóra Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar/EMRO:
Kassem Sara, M. Haytham Al Khayat, Abdel Aziz Saleh 

Franska
Þýðing og málfarsleg greining var gerð af Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnuninni í Genf:

Pierre Lewalle

Yfirferð ritstjóra var gerð hjá samstarfssetrum Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunarinnar í Frakklandi og Kanada: 

Catherine Barral og Janice Miller
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Kínverska
Þýðing og málfarsleg greining:

Qiu Zhuoying (co-ordinator), Hong Dong, Zhao 
Shuying, Li Jing, Zhang Aimin, Wu Xianguang, Zhou 
Xiaonan.

Rússneska
Þýðing og málfarsleg greining:

G. Shostka (Co-ordinator), Vladimir Y. Ryasnyansky, 
Alexander V. Kvashin, Sergey A. Matveev, Aleksey A. 
Galianov.

Yfirferð ritstjóra var gerð af samstarfssetri Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunarinnar í Rússlandi:

Vladimir K. Ovcharov

Spænska
Þýðing, málfarsleg greining og yfirferð ritstjóra: Spænska sam-
starfssetur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, í samvinnu 
við La Red de Habla Hispana en Discapacidades (Spænska sam-
starfsnetið) og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar/PAHO: J. 
L. Vázquez-Barquero (Co-ordinator), Ana Díez Ruiz, Luis Gaite 
Pindado, Ana Gómez Silió, Sara Herrera Castanedo, Marta 
Uriarte Ituiño, Elena Vázquez Bourgon Armando Vásquez, 
María del Consuelo Crespo, Ana María Fossatti Pons, Benjamín 
Vicente, Pedro Rioseco, Sergio Aguilar Gaxiola, Carmen Lara 
Muñoz, María Elena Medina Mora, María Esther Araujo Bazán, 
Carlos Castillo-Salgado, Roberto Becker, Margaret Hazlewood.
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Einstaklingar sem tóku þátt í yfirferð ICF

Fleiri en 1800 manns í 65 aðildarlöndum Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunarinnar (WHO) tóku virkan þátt í yfirferð ICF. 
Hægt er að sjá nafnalista þeirra í viðauka 10 í lengri útgáfu ICF.

Samtök í kerfi Sameinuðu þjóðanna

Alþjóðavinnumálastofnunin 
(International Labour Organization, ILO)
Susan Parker

Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF)
Habibi Gulbadan

Tölfræðideild Sameinuðu þjóðanna 
(United Nations Statistical Division)
Margarat Mbogoni
Joann Vanek

Tölfræðistofnun Sameinuðu þjóðanna fyrir Asíu- 
og Kyrrahafslöndin (United Nations Statistical 
 Institute for Asia and the Pacific)
Lau Kak En

Nefnd Sameinuðu þjóðanna um hagfræðileg og 
félagsleg mál fyrir Asíu- og Kyrrahafslöndin (United 
Nations Economic and Social Commission for Asia 
and Pacific)
Bijoy Chaudhari
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Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO)

Svæðisskrifstofur

Afríka: C. Mandlhate

Ameríka (Pan American Health Organisation): Carlos 
Castillo-Salgado, Roberto Becker, Margaret Hazlewood, 
Armando Vázquez

Austursvæði Miðjarðarhafsins: A. Mohit, Abdel Aziz 
Saleh, Kassem Sara, M. Haytham Al Khayat

Evrópa: B. Serdar Savas, Anatoli Nossikov

Suð-austur Asía: Than Sein, Myint Htwe

Vesturhluti Kyrrahafsins: R. Nesbit, Y.C. Chong

Höfuðstöðvar

Ýmsar deildir Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 
tóku þátt í yfirferð ICF. Starfsfólk sem vann að því ferli 
er talið upp ásamt í hvaða deild þau vinna. 

M. Argandoña, áður hjá Department of Substance 
Abuse

Z. Bankowski, Council for International Organizations 
of MedicalSciences
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J.A. Costa e Silva, áður hjá Division of Mental Health 
and Prevention of Substance Abuse

S. Clark, Department of Health Information, 
Management and Dissemination

C. Djeddah, Department of Injuries and Violence 
Prevention

A. Goerdt, áður hjá Department of Health Promotion

M. Goracci, áður hjá Department of Injury Prevention 
and Rehabilitation

M. A. Jansen, áður hjá Department of Mental Health 
and Substance Dependence

A. L’Hours, Global Programme on Evidence for Health 
Policy

A. Lopez, Global Programme on Evidence for Health 
Policy

J. Matsumoto, Department of External Cooperation 
and Partnerships

C. Mathers, Global Programme on Evidence for Health 
Policy

C. Murray, Global Programme on Evidence for Health 
Policy
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H. Nabulsi, áður hjá IMPACT

E. Pupulin, Department of Management of Noncomm-
unicable Diseases

C. Romer, Department of Injuries and Violence 
Prevention

R. Sadana, Global Programme on Evidence for Health 
Policy

B. Saraceno, Department of Mental Health and 
Substance Dependence

A. Smith, Department of Management of Noncomm-
unicable Diseases

J. Salomon, Global Programme on Evidence for Health 
Policy

M. Subramanian, áður hjá World Health Reporting

M. Thuriaux, áður hjá Division of Emerging and other 
Communicable Diseases

B. Thylefors, áður hjá Department of Disability/Injury 
Prevention and Rehabilitation

M. Weber, Department of Child and Adolescent 
Health and Development
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Sibel Volkan og Grazia Motturi unnu við stjórnun og ritarastörf.

Can Çelik, Pierre Lewalle, Matilde Leonardi, Senda Bennaissa 
og Luis Prieto unnu við tiltekna þætti yfirferðarinnar. 

Somnath Chatterji, Shekhar Saxena, Nenad Kostanjsek og 
Margie Schneider yfirfóru ICF með tilliti til umsagna sem þeim 
bárust. 

T. Bedirhan Üstün stjórnaði og samhæfði yfirferð ICF og öllu 
ICF verkefninu.
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Helstu samstarfsaðilar við þýðingu og útgáfu 
ICFflokkunarkerfisins á íslensku

Háskólinn á Akureyri:
Fastir starfsmenn þýðingarhóps:

Guðrún Pálmadóttir, iðjuþjálfi og dósent við HA, 
verkefnisstjóri
Halla Kristín Tulinius, sérkennari
Ingibjörg Svava Ásgeirsdóttir, iðjuþjálfi og lektor við 
HA
Sólveig Ása Árnadóttir, sjúkraþjálfari og dósent við HA

Tímabundnir starfsmenn:
Kristín Þórarinsdóttir, hjúkrunarfræðingur og lektor 
við HA
Ella Jack, hjúkrunarfræðingur

Embætti landlæknis:
Guðrún Kr. Guðfinnsdóttir, verkefnisstjóri
Lilja Sigrún Jónsdóttir, verkefnisstjóri
Sigríður Haraldsdóttir, sviðsstjóri heilbrigðis-
upplýsingasviðs

Prófarkarlestur og ráðgjöf:
Ágústa Þorbergsdóttir, málfræðingur

Auk þess komu að verkinu fulltrúar frá fagfélögum og notenda-
félögum.

Heilbrigðisráðuneyti og menntamálaráðuneyti veittu styrki til 
þýðingar og útgáfu ICF-flokkunarkerfisins.


