
UUTINEN

ICD-11

International Classification of 
Diseases eli ICD-luokittelun uusin 
versio piti alun perin ilmestyä 2015, 
mutta erinäisten syiden takia se on 
vasta nyt WHO:ssa hyväksyttävänä. 
Mikäli kokous niin päättää, luokit-
telukäsikirja ilmestyy kesäkuussa 
2018. 

Käsikirjasta julkaistaan jälleen 
neljä eri laitosta, joista yksi on 
tilastointia, yksi matala- ja keski-

tuloisten maiden yleislääkäreille, yksi 
kliinikoille ja yksi versio psykiatrian 
tutkijoille. ICD-11 beta-versio on ollut 
verkossa saatavilla jo vuodesta 2016 
alkaen. Kenttätutkimuksia on tehty 
runsaasti, jotta varmistutaan siitä, että 
luokittelujärjestelmä on käyttökelpoi-
nen eri kulttuureissa, erilaisissa yhte-
yksissä ja huomattavasti vaihtelevissa 
hoitokontakteissa.

ICD-11 lukujen alussa ei enää ole 
kirjainta, vaan ne on ryhmitelty lukui-
hin yhdestä 26:een. Kokonaan uusia 
lukujakin on mukana. 
Uni-valverytmin häi-
riöt on eriytetty psy-
kiatrisista ja neurolo-
gisista häiriöistä. Tällä 
tavalla halutaan kiin-
nittää erikseen huo-
miota unettomuuteen. Diagnoosi on 
asetettavissa sekä somaattisen että 
psykiatrisen sairauden lisäksi, jotta 
potilasta kuormittava unettomuus sai-
si parempaa kliinistä huomiota. Lisäksi 
transseksuaalisuus ei jatkossa ole psy-
kiatristen häiriöiden joukossa, vaan se 

Jyrki Korkeila

löytyy seksuaaliterveys-luvusta ja tilan 
nimeksi vaihtuu ”epäsopiva sukupuoli” 
(gender incongruence). Luokitus saat-
taa ohjata palvelujen kehitystä siihen 
suuntaan, että seksuaaliterveys eriytyy 
omaksi kliiniseksi toimialakseen.

Luku uusia sairauksia varten
Immuunisairaudet on erotettu veritau-
deista ja verta muodostavan kudoksen 
sairauksista, jonka alaryhmänä on mm. 
allergiat. Neurologisten sairauksien 
yhtenä alaryhmänä on ”tietoisuuden 
häiriöt”, jota ei löydy nykyisten ICD-10 

alaryhmien nimistä. 
Ärtynyt paksusuoli 
kuuluu uudessa luo-
kituksessa toimin-
nallisten ruoansula-
tuselinten häiriöiden 
ryhmään yhtenä diag-

noosina, jonka koodi on 13DD91. Van-
haa R-koodistoa vastaa luku 21 ja Z-
koodistoa luku 24. 

Luku 25 on varattu kansalliseen ja 
kansainväliseen käyttöön uusille sai-
rauksille, joiden etiologiaa ei tunneta 
(international provisional assignment 

of new diseases of uncertain aetiology). 
Luku 26 kattaa ”traditionaalisen lääke-
tieteen määrittämät tilat”. Englannin-
kielinen kuvaus kuuluu seuraavasti:  
”A disorder in traditional medicine, 
disorder (TM1), refers to a set of dys-
functions in any of the body systems 
which presents with associated mani-
festations, i.e. a single or a group of 
specified signs, symptoms, or findings. 
Each disorder (TM1) may be defined 
by its symptomology, etiology, course 
and outcome, or treatment response.” 
Lopuksi toimintakyvyn arviota varten 
on lisäosiot V ja ekstensiokoodisto X.

On hyvä tietää, mikä on diagnoosi-
luokitusjärjestelmän tarkoitus. ICD:n 
ensisijainen tarkoitus on tuottaa luo-
tettavia terveyspalvelujen käyttöä ku-
vaavia koodeja WHO:n raportointia 
varten. Toisena tavoitteena on luoki-
tella tiloja, jotka mahdollistavat hoidon 
saamisen. Luokittelua käytetään hyvin 
erilaisissa konteksteissa. Kun lääkäreitä 
on vähän väestöä kohti (luokkaa 1/500 
000 tai 1/miljoona) on diagnostisen 
tarkkuuden tarve huomattavasti vä-
häisempää.

”ICD:n ensisijainen tarkoitus on 
tuottaa luotettavia terveys-
palvelujen käyttöä kuvaavia 

koodeja WHO:n raportointia varten.
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