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HIV-test

Gäller för: Region Kronoberg
HIV testning görs vanligen med full identitet, men personen har rätt att vara
anonym om hen vill. Detta är det enda undantaget på att föra en patientjournal
med full identitet. Om testresultatet är positivt, kan man inte längre vara anonym.
All testning skall vara gratis.
Viktigt att ta ställning till provtagning gällande andra blodsmittor och sexuellt
överförbara sjukdomar i samband med HIV-test.
Enligt smittskyddslagen har den som utsatt sig för smittorisk av en allmänfarlig
sjukdom skyldighet att låta undersöka sig.
OBS! Vid HIV-test/svarstillfället är det viktigt att man samtalar med personen
och tar tillfället i akt att informera om HIV och hur man skyddar sig. Det finns
knappast något annat tillfälle där man är så motiverad för denna information.
Provtagningsanvisningar
För ett tillförlitligt test måste det ha gått sex veckor (åtta veckor för snabbtest)
sedan det aktuella risktillfället gällande HIV-1, tre månader för att utesluta HIV-2.
Se provtagningsanvisningar på klinisk mikrobiologi.
Remiss
Mikrobiologi i Cambio cosmic. Analyseras av Klinisk Mikrobiologi. Vid anonym
testning används pappersremiss (skrivs ut från Klinisk Mikrobiologis hemsida)
samt nummeretikett (beställs från Klinisk Mikrobiologi).
Praktiskt vid anonym testning
Vill man testa sig anonymt använder vi i första hand rikskod, dvs födelseår + de 4
sista siffrorna (t.ex. 720000-2728) samt initialerna på patienten. Patienten har dock
rätt att helt själv välja namn/nummer. I dessa fall är det viktigt att patienten själv
kommer ihåg det namn/nummer som har angetts så att rätt provsvar kan
identifieras.
Provsvar
Patienten kan få svar med brev eller via telefonsamtal men kan även uppmanas att
komma åter för att få sitt svar personligt. Viktigt att identitet kontrolleras vid
svarsutlämning. Har patienten utsatt sig för en stark smittorisk erbjuds kontakt
med läkare i samband med testet och samtidigt bokas tid för återbesök för
provsvar.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2017-06-27

Page 1 of 1

Sida 1 av 1

