STI-provtagning ska anpassas efter aktuell anamnes.

Fråga patienten hur hen haft sex!
Prov för klamydia/gonorré kan behöva tas även i svalg och/eller rektum. Var frikostig med
hiv-provtagning.

Provtagningsmall STI
STI
Tidigaste tid för provtagning
efter smittotillfälle.
(Tidigare om symtom.)

Klamydia
7 dagar

Gonorré
7 dagar

Mycoplasma G
7 dagar

Hepatit B
2 + 6 månader

Hepatit C
2 + 6 månader

Hiv
2 + 6 veckor
(12 v * vid misstanke
om hiv 2)

Syfilis

Kondylom

Herpes

Kommentar
* Hiv 2 förekommer
framför allt i Västafrika,
Portugal och Frankrike

2 veckor +
6 månader

Har/har haft
urinvägsbesvär

Ev. urinodling

Har/har haft flytningar
Har/har haft
mellanblödningar

!

Har/har haft blödning i
samband med samlag

Om STI uteslutits som orsak,
undersökning av läkare för
uteslutande av malignitet

Smärta nedtill i
buken/underlivet

Undersökning av läkare

!

Besvär

Sår, utslag, blåsor, klåda
eller smärta i underlivet
Svullna lymfkörtlar

Ev. undersökning av läkare

Ögonbesvär/ensidig
konjunktivit

Prov tas från konjunktiva,
ev. till ögonläkare
Ta svalgprov klamydia/
gonorré vid halsbesvär efter
oskyddat oralsex
Vid positiv klamydia analt
och anala besvär, tänk LGV
(Lymfogranuloma venerum).
Kontakta STI-mott, CSK.

Halsbesvär efter oralsex
Anala besvär och/eller
proktit

!

Har haft sex utomlands
Smittskyddslag =
- smittspårningsskyldighet
- anmälningsskyldighet

Provtagningsmall STI Värmland 2019-05-23

Ev. undersökning av läkare
(syfilissår kan också
förekomma oralt)

!
Ja

Ja

Nej

Handläggning

Partnerbehandling
efter provtagning.
Svar behöver inte
inväntas.

Vid positivt prov
Aktuell(a) partner
direktkontakt med
provtas och behandlas
STI-mott, CSK (telefon) enligt provsvar

Rekommenderad
behandling

Doxycyklin
Vid graviditet se
Läkemedelsverkets
rekommendation

Handläggs på
STI-mott, CSK

Annat

Kontrollprov efter
beh. är i normalfallet
ej nödvändigt. Risk för
falskt positivt svar.

Angelägenhetsgrad för provtagning
= Hög
		

!

Sjukdomar har olika
prevalens i olika länder

!
Ja

Ja

Ja

Ja

Vid positivt prov
Vid positivt prov
remiss till infektions- remiss till infektionskliniken, CSK
kliniken, CSK

Vid positivt prov
direktkontakt med
infektionskliniken,
CSK (telefon)

Vid positivt prov
remiss till STI-mott,
CSK

Azitromycin
Obs! 5-dagarsbehandling

Handläggs på
infektionskliniken,
CSK

Handläggs på
infektionskliniken,
CSK

Handläggs på
infektionskliniken,
CSK

Handläggs på
STI-mott, CSK

Prov ska inte tas som
screening. Prov bör
alltid tas om fortsatta
besvär vid negativ
klamydia eller trots
klamydiabehandling.
Vid uttalade besvär
ta prov samtidigt som
klamydia.

HbsAg + anti-HBc

Anti-HCV

Pat har rätt till
anonymt hiv-test.
Vid positivt test
upphör rätten att
vara anonym.

= Medel, överväg provtagning
efter noggrann anamnes

= Låg (inte 0)

! = Tänk på

Nej

Nej

Om ja, undersökning
och behandling gratis
för patienten

Vid graviditet och infektion,
se STI Vårdprogram och
www.medscinet.se/infpreg

Behandling,
se STI Vårdprogram

Behandling,
se STI Vårdprogram

Tänk på annan
STI

För symtomlindring: Behandling helst inom
72 timmar och alltid vid utveckling av nya
blåsor oavsett tid från symtomdebut.
Tänk på annan STI.
Vid primär herpes kan ibland svullna lymfkörtlar
förekomma.
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