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1.

Syfte och omfattning

Att beskriva handläggning för anonym provtagning av HIV (human
immunodeficiency virus). Rutinen gäller Familjehälsa, Ungdomsmottagning
(UM) och Mödravårdscentralen (MVC).

2.

Allmänt

Hälso- och sjukvården har enligt smittskyddslagen skyldighet att skyndsamt
utföra ett HIV-test på en person som begär detta, om det finns en rimlig klinisk
eller epidemiologiskt misstanke om att personen utsatts för en smittrisk.
Patientens egen önskan om ett test räcker. Provtagning för HIV skall tillämpas
generöst och vara lättillgänglig för alla. HIV-test är kostnadsfritt för patienten om
det görs inom landstingets hälso- och sjukvård.
Provtagning för HIV kan ske anonymt på patientens begäran. Observera att
anonym provtagning endast kan tillämpas vid HIV-provtagning. Krav på
journalföring gäller inte vid anonym provtagning av HIV. Om provet visar sig
vara positivt börjar kravet på journalföring att gälla.

3.

Ansvar och roller

Barnmorska på MVC eller UM tar venprov för anonymt HIV-test på patientens
begäran enligt denna rutin.
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4.

Beskrivning

Patienten får ett unikt anonymnummer som hen ska behålla till dess provsvar har
medelats vid ett återbesök.
Anonymnummer skapas elektroniskt via applikationen Reservnummer.
Man hittar den via START – Alla program – Verksamhetsprogram –
Reservnummer.
Välj Sök/Skapa/Markera. Använd länken under punkt 2: Oidentifierad.
Välj kön och tryck på Spara. Anonymnummer skapas automatiskt på dagens
datum.
Vid telefon- eller direktkontakt ges patienten en tid till barnmorska för
provtagning. I tidboken skrivs det anonyma numret, kön samt det överenskomna
namn man skall ropa upp.
När patienten kommer för provtagning gör barnmorskan en anteckning som
endast innehåller anledning till provtagning, det givna anonymnumret och kön.
Anteckningen förvaras separat i ett låst läkemedelsskåp fram till återbesöket för
provsvar. Venprov tas och anonymnumret används på remiss till laboratoriet. Ett
återbesök bokas in en vecka senare. Undvik att lägga återbesök på fredagar.
Provsvar vid anonym provtagning kan inte meddelas över telefon eller brev.
Vid positivt provsvar noteras anteckningarna i journal med full identitet. Vid
negativt provsvar kan handlingen kastas direkt efter återbesöket.
Vid positivt provsvar
Kontakta omedelbart infektionsjouren på Gävle sjukhus via telefon för diskussion
om fortsatt omhändertagande. En verifierande provtagning bör ske samma dag
eller senast dagen efter återbesöket, företrädesvis på infektionsmottagningen.
Smittspårning sker via Infektionsmottagningen.
Kontakta Mödrahälsovårdsöverläkaren via telefon, som anmäler fallet till
Smittskydd inom 24 timmar från laboratoriesvar.
Vid återbesök meddelas provsvaret av Mhöl tillsammans med barnmorskan.
Informera patienten om att en verifierande provtagning måste sker innan man med
säkerhet kan ställa diagnosen. Ge patienten förhållningsregler Smittskyddsbladet
HIV. Informera om den fortsatta planeringen på Infektionskliniken.
Om patienten vägrar uppge sin identitet kontaktas smittskyddsläkaren.
Om patienten uteblir från det planerade återbesöket kontaktas smittskyddsläkaren.
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5.

Referenser

Dokumentnamn
Smittskyddslagen 2004:168
Förordning (2008:363) om provtagning
för hiv-infektion

Plats
Socialstyrelsen

Tillgänglighet för HIV-test

Socialstyrelsen

Kostnadsfrihet vid undersökning, vård
Socialstyrelsen
och behandling av allmänfarlig sjukdom.
Provtagning för hiv och andra sexuellt
överförbara infektioner – ansvar,
tillgänglighet och sekretess.

Socialstyrelsen

HIV anonymprovtagning regionsgemensam rutin
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