Dansk Psykolog Forening er blevet anmodet om at bidrage til Danmarks samlede høringssvar til WHO vedr.
ICD-11.
Foreningen er blevet bedt om at kommentere på den foreliggende ICD-11 Beta version, ved at besvare en
række konkrete spørgsmål, og give feedback på indtrykket af den nye ICD-11:
1. ICD-11 forbedringer, herunder:
 De seneste kapitelopdateringer (for cancer; diabetes; hypertension; graviditet, fødsel, barsel; demens; ydre årsager til skader, ulykker; infektionssygdomme)
 Nye data/registreringsmuligheder (anatomi, histopatologi, skadelige stoffer, lateralitet og alvorlighedsgrad/stadie, samt et kapitel for traditionel medicin.
 Bedre bredde og dybde i indholdet – herunder ’extension’-koder
 ICD-11 Multilingual features – herunder multilingual platform
2. ICD Implementeringsbehov
Her følger Dansk Psykolog Forenings kommentarer til ICD-11 som helhed såvel som de enkelte kapitler.
Bemærk at der i den forelagte beta-version ikke er inkluderet sygdomsbeskrivelser og der derfor heller ikke
kan tages stilling til de specifikke sygdomsbeskrivelser i følgende høringssvar.
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Logisk
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ICD-11 som helhed
Godt
Mindre godt
ICD-11 giver som helhed en god
og tiltrængt opdatering af sygdomsklassifikationssystemet, funderet på opdateret viden.

Der er overordnet en god logisk
og konsistent opbygning

Der er enkelte udfald i
ift. den ellers konsistente terminologi vedr.
diseases og disorders.

Bemærkninger
Kommentaren vedrører det
samlede klassifikationssystem og forholder sig altså
ikke til detaljebeskrivelse af
alle sygdomme og lidelser

Inkonsistens ses fx i kap. 8
”Diseases of the nervous
system” herunder ligger
”neurological disorders”.
Der bør skelnes klart mellem disse to klassifikationer
hele vejen igennem
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Kapitel 6: Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders
Godt
Mindre godt
Bemærkninger
Positivt at den dimension- Betegnelsen Bodily Distress
Nye lidelser er inkluderet
elle forståelse af psykiske Disorder (BDD) er uheldig, idet
uden yderligere beskrivelse
lidelser er styrket i ICDder (fra Danmark) er foreslået
og det er af gode grunde
11, herunder også forstå- en diagnose kaldet ”Bodily Diderfor ikke muligt at forelsen af at lidelser kan fo- stress Syndrom (BDS)”, der
hold sig til den indholdsrekomme episodisk.
imidlertid er defineret på anden mæssige beskrivelse
måde.”Somatic Symptom Distress” vil være en mere logisk
Under den overordnede
betegnelse
beskrivelse diagnosegruppen: Neurodevelopmental
6B23.”Hypochondriasis”
disorders, kan der med forDet er uheldigt, at man har fast- del tilføjes en sætning,
holdt betegnelsen ”hypochonhvor man beskriver ,hvorledriasis”. Det logiske ordvalg ville des disse forstyrrelser ofvære ”Sygdomsangst” / ”Illness test har en livslang indflyanxiety”
delse på individets udvikling og funktion.
Det er selvfølgelig ikke muligt at
tage stilling til det indholdsmæssige, når der ikke er sygdomsbeskrivelser. Navnet på
den nye diagnose Prolonged
Grief, virker dog misvisende, eftersom lidelsen ikke relaterer
sig til længden, men til en
række specifikke træk ved sorgreaktionen. Diagnoseforslaget
Complicated Grief og dets assesmentskema er eksempelvis i
langt højere grad blevet valideret.
Symptombeskrivelser kan med
fordel opstilles i punktform
frem for i længere tekst

Kapitel 7: Sleep-wake disorders
Godt
Faglig
ajour
føring
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Logisk
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Mindre godt
Bemærkninger
Flere diagnoserne har påviselige organiske årsager,
fx søvnapnø og narkolepsi. Derfor er den overordnede klassificering ”disorders” misvisende. Det bør
være tydeligt hvad der er lidelser og hvad der er
sygdomme. De psykiske lidelser kan inkluderes i kapitel 6 ellers bør grundætiologien fremgå tydeligt
af diagnoserne i kapitel 7

Kapitel 8: Diseases of the nervous system
Godt
Mindre godt
Bemærkninger
Positivt at demens nu er
Eftersom symptomerne i høj grad er
blevet klassificeret som
svært nedsatte kognitive funktioner,
en sygdom i overenser en af de vigtigste opgaver at sikre
stemmelse med sygdomet kompenserende miljø – en opgave
mens grundætiologi
som i vid udstrækning trækker på den
psykosociale indsats. Vigtigt at den
nye kategorisering ikke får konsekvenser for denne del af behandlingen.

En udfordring at den
overordnede sygdomskategori har underordnede lidelser, som har
underordnede sygdomme

Se fx: ” Neurological disorders with
neurocognitive impairment as a major feature”  “Dementia”  “Alzheimer disease dementia”

Godt

Kapitel 17: Conditions related to sexual health
Mindre godt

Faglig
ajour
føring

Logisk
opbygning

Diagnoser som overvejende er psykisk betinget kan med
fordel kategoriseres i kapitel 6. Alternativt kan det fremhæves når det er psykisk betingede diagnoser - såvel som
når de er somatiske/ organiske.

Bemærkninger

