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Anonymt hivtest
Gäller för: Hälso- och sjukvård

Provtagning för hiv
Hälso- och sjukvården har enligt smittskyddslagen skyldighet att skyndsamt erbjuda provtagning
för hiv om en person begär det. Patientens egen önskan om provtagning räcker. Provtagning för
hiv ska erbjudas generöst och vara lättillgänglig för alla. Hivtest är kostnadsfritt för patienten.

Anonym provtagning för hiv
Provtagning för hiv kan ske anonymt på patientens begäran. Anonym provtagning kan endast
tillämpas vid hivtest.
Observera att rätten att vara anonym upphör vid positivt provsvar!
Patienten ska informeras om detta innan provtagning sker.
Man bör i första hand alltid rekommendera individen att ta prov icke-anonymt och hänvisa till
den sekretess och hantering av personuppgifter som gäller enligt patientdatalagen.
Om fullständig anonymitet inom Region Värmland önskas, kan prov i Värmland inte erbjudas.
Detta eftersom rätten att vara anonym upphävs vid ett positivt provsvar. Provtagning i annan
region/landsting kan då vara ett alternativ.

Praktisk handläggning vid anonymt hivtest
1. Patienten registreras enligt regionens instruktion för reservnummerhantering, se referens till
dokumentet Reservnummerhantering i Cosmic, INS-09183, i Vida. Ett s.k. SU-nummer fås då
fram. Numret gäller för ett vårdförlopp och kan inte kopplas till personens identitet.
2. Skriv ut patientkortet där det aktuella SU-numret framgår.
3. Boka in en återbesökstid till läkare för provsvar med aktuellt SU-nummer. Provsvar ska inte
meddelas över telefon. Undvik om möjligt att lägga återbesök på fredagar.
4. Patienten ska visa upp patientkortet med SU-numret vid återbesöket för provsvar.
5. Vid negativt svar:
a. Dokumentera i journalen på aktuellt SU-nummer. Personen behöver inte röja sin identitet.
b. Patientkortet med SU-nummer ”tuggas”.
6. Vid eventuell förnyad testning i framtiden – skapas ett nytt SU-nummer för ett nytt
”vårdförlopp”.
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7. Vid positivt svar:
 Patienten måste legitimera sig. SU-numret kopplas då till personnumret eller ett
SF-nummer. Om patienten vägrar uppge sin identitet kontaktas smittskyddsläkaren.



Kontakta omedelbart infektionsmottagningen, Centralsjukhuset Karlstad,
alternativt infektionsbakjour per telefon via växeln för erhållande av tid för
fortsatt handläggning av patienten. Helst bör detta ordnas innan personen
kommer för provsvar för bästa tänkbara omhändertagande. Helst ska besök
på infektionsmottagningen ske samma dag som provsvaret lämnas till patienten.



Ge patienten råd och förhållningsregler enligt Smittskyddsblad – patientinformation.
Förhållningsregler ska ges såväl muntligt som skriftligt.



Om patienten har besök till infektionsmottagningen samma dag, ges förhållningsregler
enligt smittskyddsblad av infektionsläkare.



Gör en klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet.
Ange rikskod, inte personnummer, vilket innebär födelseår samt personnumrets
sista fyra siffror (exempel: 19120101-0123 blir 1912-0123).
Om patienten saknar personnummer ska anmälan göras med födelseår och
de fyra sista siffrorna i reservnumret.



Smittspårning sker på infektionskliniken.

Referenser:
Smittskyddslagen 2004:168
Förordning om provtagning för hivinfektion (Svensk författningssamling SFS 2008:363)
Dokumentet är utarbetat av: Eva Mogard och Anna Skogstam
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