
Miniguide til 
diagnosekodning
Hvad er ICPC-2 diagnosekodning?
• Et klassifikationssystem af diagnosekoder fordelt over 17 forskellige kapitler, der primært 

er tilknyttet forskellige fysiske dele af kroppen.
• Hvert kapitel er inddelt i symptomdiagnoser, sygdomsdiagnoser og en mindre række 

procesdiagnoser.
• ICPC-koden består af et bogstav (kapitel) og et tocifret tal, der definerer om der er tale om 

en symptomdiagnose (01-29) – eller en mere specifik sygdomsdiagnose (70-99). 
•  Diagnosekoderne har inklusionskriterier og krydsreferencer.

Hvordan diagnosekodes der fagligt korrekt?
• Der er krav til, at der følger en diagnosekode til hver konsultation.
•  Valg af diagnosekode baseres på kliniske overvejelser og er udtryk for en samlet vurdering 

af patientens tilstand. 
•  Vær så specifik som erfaringen tillader, men aldrig mere specifik end de diagnostiske 

kriterier tillader det.
•  Patienten må ikke tildeles en diagnose, patienten ikke har.
•  Bagvedliggende sygdomme fx diabetes, leddegigt mm, diagnosekodes ikke, men anføres  

et relevant sted i journalen når det har betydning for patientforløbet.

Vigtige budskaber
• Der skal følge en diagnosekode til alle konsultationer.
• Husk at opdatere diagnosekode undervejs  

i patientforløb.
• Patienten må ikke tildeles en diagnose,  

patienten ikke har.
• Anvend symptomdiagnoser når de diagnostiske 

overvejelser udelukkende hviler på kiropraktorens 
erfaring/mistanke.

• Anvend sygdomsdiagnoser når de diagnostiske 
overvejelser verificeres af sikre kliniske fund/prøvesvar/
billeddiagnostik.



Diagnosekodning i kiropraktorpraksis
Forskel på symptomdiagnoser og sygdomsdiagnoser 

• Symptomdiagnoser anvendes når de diagnostiske overvejelser 
udelukkende hviler på kiropraktorens erfaring/mistanke.

• Sygdomsdiagnoser anvendes når de diagnostiske overvejelser verificeres 
af sikre kliniske fund/prøvesvar/billeddiagnostik. 

Diagnosekodning i et patientforløb
• Ved hver konsultation følger den eller de diagnosekoder, der bedst 

beskriver patientens helbredstilstand i det konkrete møde mellem 
kiropraktor og patient.

• Det skal fremgå i diagnoseoverblikket, hvilke diagnosekoder der har 
været – og er aktuelle.

Flere diagnosekoder til samme journalnotat
•  Når patienten har flere separate behandlingsforløb, som vurderes 

relevante at kunne søge frem på et senere tidspunkt.
• Der skal ikke tildeles flere diagnosekoder i tilfælde, hvor patientens 

symptomer/klager har direkte relation eller er afledt af den primære 
diagnose. Tilføj i stedet en uddybende beskrivelse af diagnosen i fritekst 
i journalen. 

Uddybende information og eksempler kan findes i den komplette vejledning 
”Vejledning i diagnosekodning i kiropraktorpraksis”, som kan findes på 
Kiropraktorernes Videncenters hjemmeside.
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