
platser [11-14], och undertecknad re-
kommenderar regelbundet föräldrar att
besöka Smittskyddsinstitutets utmärkta
webbplats med frågor och svar kring
barnvaccinationer [15].

Sammanfattningsvis visar Berland
och medarbetare att en stor andel sök-
ningar efter hälsoinformation slutar i 
irrelevanta länkar, att motstridiga upp-
gifter är vanliga och att bristfällig infor-
mation sannolikt påverkar  patientens
benägenhet att söka vård och hennes val
av behandling [1]. Läkaren behövs fort-
farande för att förmedla och tolka häl-
soinformation. 
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❙ ❙ ICDplus är ett nytt sökprogram för
klassifikationskoder. Programmet är ut-
format för att förenkla diagnos-, opera-
tions-/åtgärds- och anestesikodning. Här
finns också orsakskoder och morfologi-
koder. Programmet är baserat på den
svenska versionen av ICD 10 (WHO),
specialistföreningarnas fördjupningsko-
der samt Socialstyrelsens omarbetning
av »Classification of Surgical Proce-
dures« utgiven av Nomesko. Fass-mo-
dulen baseras på Linfos webbpublicera-
de Fass-texter. För distriktsläkare finns
en särskild sökknapp med diagnoskoder
»D-kod DL«.  Koderna skiljer sig något
från motsvarade koder i ICD 10 (astma
t ex J45-P och inte J45.9)

ICDplus produceras av IT Media som
är samägt av Mediahuset och läkaren
Bengt Östman. Mediahuset ger sedan ti-
digare ut »läkarmatrikeln«. Enligt Me-
diahuset är ICDplus för 2001 den andra
utgåvan av ICDplus och en årlig uppda-
tering planeras. Programmet är skrivet i
Filemaker varför man som användare
överraskas av att det inte gått att konver-
tera ICDplus till Macintosh utan att det
bara finns för PC. 

I första hand är programmet tänkt att
installeras på varje enskild dator men en-
ligt Mediahuset går det att installera över
nätverk vilket sannolikt skulle öka an-
vändningen. På sikt arbetar företaget
med att presentera programmet via In-
ternet för att förenkla distributionen.

Hur programmet fungerar
När programmet startar erbjuds man en
guidad tur genom programmet. Här lot-
sas man mellan programmets enklare
drag och dess finesser. ICDplus har fi-
nessen att de diagnoskoder som »krä-
ver« en orsakskod åtföljs av ett rött
+tecken. Manualen är för övrigt en av
programmets starka sidor. 

ICDplus är grafiskt tilltalande, ren-
skalat och med bara en annons per hu-
vudsida. Det är de »skräddarsydda« lä-
kemedelsannonserna som finansierar
distribution och produktion av ICDplus.
Genom att klicka på läkemedelsannon-
serna får man upp information om det
aktuella preparatet. 

Reklamen för Azitromax på »barnsi-
dan« torde dock få liten utdelning efter-
som barnsidan i ICDplus är att jämställa

med perinatala sjukdomar, och få nyföd-
da får öroninflammation.

När ICDplus är igång visas ett fönster
med specialiteter (knappar) överst på
skärmen. Genom att klicka på en av
knapparna (t ex geriatrik eller barn)
kommer man vidare till en specia-
litet–huvudsida. För vissa knappar (t ex
ortopedi och operation) finns snabb-
kommandon.

Att hitta rätt diagnos
Exempel: celiaki. Undertecknad väljer
»gastroenterologi« och därefter »sjuk-
domar i tarmen« men hittar inte celiaki
(!). Under rubriken »andra sjukdomar i
matsmältningsorganen« kommer jag
dock vidare och kan markera »celiaki«
⇒ klickar på den grönmarkerade knap-
pen »sök« ⇒ ett nytt fönster visas där:
»andra sjukdomar i matsmältningsorga-
nen: celiaki« visas i blått. Genom att
klicka på knappen »diagnoskod Sök« får
jag åter upp ordet »celiaki«. Den valda
posten visas tillsammans med diagnos-
kod samt ett gult informationsfält där
ICDplus beskriver vad som inkluderas i
begreppet celikai.

Programmet gör det möjligt att lägga
till flera diagnoser. Som vanligt är det
viktigt att markera huvuddiagnos först.

Fördelar med programmet
– WHO tar 540 US-dollar för motsva-
rande koder på diskett eller CD. ICDplus
är gratis! Uppdatering planeras dessut-
om årligen.
– Programmet startar mycket snabbt. 
– ICDplus  är omfångsrikt och innehål-
ler en Fass-modul. Man får ett intryck av
att programmet är ämnat i första hand för
operativa discipliner inklusive anestesi
(programförklaring: » …förenkla dia-

Tre böcker samlade på en CD

ICDplus – sökprogram för klassifikationskoder

Ett program utformat för att förenkla dia-
gnos-, operations-/åtgärds- och anestesi-
kodning.



gnos-, operations-/åtgärds-, och aneste-
sikodning«).
– Informationen kring varje diagnos
(vad inkluderas i diagnosen celiaki) är
lagom i omfattning. 
– Manualen är bra och den inledande
guideturen förklarar väl programmets
huvuddrag.
– Risken för felklassificering minskar
eftersom benägenheten att chansa mins-
kar när man lätt kan kontrollera diagnos-
koden med ICDplus.
– För användare som har tillgång till
Filemaker-programvara kan ICDplus
»anpassas« efter kontakt med program-
ansvarige Bengt Östman. 

Nackdelar med programmet
– Programmet är plattformsberoende
(Windows) och kräver en stationär ar-
betsplats, förutsatt att inte kliniken/vård-
centralen installerat ICDplus över nät-
verk eller på alla datorer inklusive »skö-
terske-datorer« på avdelningsexpeditio-
ner. En Internetbaserad version borde
vara av högsta prioritet.
– Det är idealiskt för den som alltid dik-
terar vid samma skrivbord men för den
som springer mellan mottagning, akut-
mottagning, det egna arbetsrummet och
avdelningen är beroendet av dator ett
problem. Här kan normalanvändaren
lika gärna använda Socialstyrelsens
»Klassifikation av sjukdomar och hälso-
problem 1997 – alfabetisk förteckning«
(den gula boken). För den rörlige läkaren
är sannolikt Proffice’s handdatorbasera-
de ICDprogram »ProHospital« bättre,
förutsatt att man äger en Palm OS-hand-
dator. I nuläget är ProHospital bara till-
gängligt för Proffice-anställda läkare.
– ICD-plus är inte helt intuitivt.
– De allra flesta användare behöver inte
alla de koder som ICDplus innehåller.
Systemet med underrubriker gör det
ibland svårt att hitta rätt diagnos (se ex-
empel celiaki ovan).

Finns alternativ till ICDplus?
De flesta kliniker har diagnoslathundar.
En lathund på papper eller i form av ett
MS Word-dokument är för de flesta lika
användbar som diagnosdelen i ICDplus.
Diagnoser i ett Word-dokument kan ju
sökas genom att man använder Words
sökkommando. Flera kliniker har lagt ut
sina diagnoslathundar på nätet, där-
ibland NÄL-Uddevallas barnklinik
(http://www.nubarn.net/I-10red.htm). 

Många diagnoser hittar man dessut-
om lätt genom att använda en vanlig
Internetsökmotor (t ex www.goo-
gle.com) och skriva in t ex »ICD astma«.
Sökningar på »ICD obstipation«, »ICD
gastroenterit« och »ICD astma« resulte-
rade i rätt diagnos bland de första tio sök-
resultaten. Denna form av att sätta dia-

gnos rekommenderas dock inte, kvalite-
ten på Internetbaserat material varierar
och som läkare har man själv ansvaret
för att rätt diagnos blir satt. 

Vem ska använda ICDplus?
ICDplus är lämpat för mer stationära an-
vändare och för användare som daglig-
dags använder sig av tilläggskoder, åt-
gärdskoder och operationskoder. På min
egen arbetsplats finns ingen PC på de tre
allmänna dikteringsrummen; den skrift-
liga lathunden i kombination med Soci-
alstyrelsen alfabetiska förteckning över
diagnoser duger dock gott. I takt med att
datorer och datajournaler blir vanligare
torde värdet av ICDplus öka. I nuläget
tror jag att fler läkare skulle ha använd-
ning för det mobila handdatorprogram-
met ProHospital om det fanns tillgäng-
ligt för gemene man.

*

För en presentation av ICDplus, se
http://www.icdplus.com/vad_ar.htm

Anmält program: ICDplus
Tillverkare: IT Media
Systemkrav: Windows 95 och framåt.
Pentium 100 Mhz, 16 Mb RAM.
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Kunskaperna om lungcancerns
biologi har ökat väsentligt på
senare år, vilket innebär nya möj-
ligheter för både prevention och
behandling. Kombinationen av
flera terapeutiska principer innebär
bot, eller lindring, för fler patienter. 

Sex artiklar ger överblick över
möjligheter och begränsningar
med dagens terapimetoder. De har
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som kan beställas med kupongen
nedan.
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