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Inledning 

Anvisningarna riktar sig till dem som klassificerar diagnoser på nationell, 
regional och lokal nivå. På regional och lokal nivå kan de användas i de fall 
huvudmännen kräver in diagnosklassificerade uppgifter för olika ändamål.  

Klassificeringsanvisningarna kan tillämpas av samtliga yrkeskategorier 
inom vård- och omsorg. 

Syftet med anvisningarna är skapa förutsättningar för att klassificering av 
sjukdomar och andra hälsoproblem ska kunna ske på ett enhetligt sätt. Målet 
är en god kodningskvalitet, dvs. att kodningen överensstämmer med diagnos-
formuleringen och görs likartat nationellt.  



  

 

Behovet av anvisningar för 
klassificering av HIV-infektion  

Ändrad sjukdomsbild 
De koder i ICD-10-SE som avser HIV-infektioner speglar situationen i 
början av HIV-epidemin på 1980-talet då ingen behandling fanns tillgänglig. 
Klassifikationens koder är därför i första hand avsedda för att kunna regi-
strera sjukdomar som orsakas av att patienten har en svår immunbrist på 
grund av HIV-infektion. Dagens möjligheter till behandling innebär att de 
flesta patienter med kronisk HIV-infektion inte har symtom på immunbrist, 
men kontrolleras regelbundet. Socialstyrelsen får många frågor hur HIV-
infektioner ska klassificeras, varför vi förtydligar klassificeringen med dessa 
anvisningar.    



  

 

Klassifikationens koder  
för HIV-infektion 

Sjukdom orsakad av immunbristen 
I Sverige rekommenderar vi att sjukdomen som är orsakad av immunbristen 
(tuberkulos, pneumocystis carinii-infektion, kaposis sarkom (med flera) ska 
kodas separat med grundkod för respektive sjukdom. (A15–A19 för tuberku-
los o.s.v.) 

Sjukdom orsakad av humant 
immunbristvirus 
B20–B23 
är till för patienter som har klinisk sjukdom som orsakas av HIV-infektionen. 
B23.8 omfattar andra HIV-orsakade sjukdomar än de som är angivna under 
B20–B23.7. Subkategorin B23.8 är därför inte korrekt för en patient som är 
under framgångsrik behandling och symtomfri eller för en patient med HIV-
infektion och ett annat, icke HIV-relaterat sjukdomstillstånd. 

B24.9 Icke specificerad sjukdom orsakad av humant 
immunbristvirus (HIV) 
Subkategorin B24.9 anger att patienten har en HIV-infektion när man saknar 
uppgift om det HIV-relaterade följdtillståndet. Patienter som kommer på 
rutinkontroller för sin HIV-infektion bör därför kodas med B24.9. 

Patienter som behandlas med virushämmande medel på grund av HIV och 
är symtomfria men inte friska, ska kodas här.  
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