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Riktlinjer för provtagning för hiv på
Barnmorskemottagningar/Mödrahälsovården
Provtagning
Hälso- och sjukvården har enligt smittskyddslagen skyldighet att skyndsamt utföra ett hivtest på en person som begär detta, om det finns en rimlig klinisk eller epidemiologiskt
misstanke om att personen kan ha utsatts för en smittrisk. Patientens egen önskan om ett
test räcker i normala fall. Testning för hiv skall tillämpas generöst och vara lättillgänglig för
alla.
Kostnadsfrihet
Hiv-test är kostnadsfri för patienten om det görs inom landstingets hälso- och sjukvård eller
av en läkare som får ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning eller vårdavtal med
landstinget. Privatläkare utan avtal med landstinget samt viss företagshälsovård kan inte
tillämpa kostnadsfrihet vid provtagning och undersökning.
Anonym provtagning
Provtagning för hiv kan ske anonymt på patientens begäran, se särskilda riktlinjer.
Intyg
Intyg om personers hiv-status ingår inte i den kostnadsfria tjänsten utan kan debiteras enligt
samma praxis som gäller andra intyg läkare skriver.
Checklista vid hiv-provtagning
Screening av gravida
1. Alla gravida ska erbjudas hiv-test vid varje graviditet.
2. Negativt provsvar meddelas vid reguljärt återbesök.
3. Vid positivt hiv-provsvar
•

•
•

•

Se Hiv Handläggning av positivt svar hos gravida
(https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/bmm/riktlinjer/handlagg
ning-av-positivt-hiv-svar---gravida.pdf)
ge råd och förhållningsregler se "Smittskyddsblad"
anmäl fallet med rikskod vilket innebär födelseår samt personnumrets sista fyra
siffror (19121212-1212 blir 1912-1212) till Smittskydd Stockholm inom 24 timmar från
laboratoriesvar. Om patienten saknar personnummer ska anmälan göras med
födelseår och de fyra sista siffrorna i reservnumret, se "rikskod eller annat nummer".
smittspårning sker på specialistklinik.

Övrig hiv-provtagning på BMM
1. Alla som besöker BMM bör erbjudas hiv-test.
2. Vid positiv provsvar:
www.smittskyddstockholm.se
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positivt provsvar meddelas vid ett skyndsamt återbesök
kontakta omedelbart via telefon Infektionsmottagning 2 på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (08-585 80000 vx) eller Venhälsans mottagning på
Södersjukhuset (08-616 2500) för akut omhändertagande av patienten (samma dag
eller senast dagen efter återbesöket). Skicka aldrig enbart remiss.
ge råd och förhållningsregler se "Smittskyddsblad"
fallanmälan + smittspårning sker på remissmottagande specialistklinik.
om personen inte skyndsamt blir omhändertagen på specialistmottagning anmäl
fallet till Smittskyddsläkaren

3. Vid negativt provsvar kan detta meddelas patient via telefon eller vid ett återbesök.
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