PROVTAGNINGSMALL: ANMÄLNINGSPLIKTIGA SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI)
Rekommenderad provtagning utifrån anamnes
Prioriteringsgrad för provtagning:

= Hög

sti
Tidigaste tid för provtagning efter smitttillfälle (tidigare om symtom). I de fall två
tidsangivelser finns behöver det längre
tidsintervallet ha förflutit innan slutprov tas.

= Medel, överväg provtagning efter noggrann anamnes

version: 20191212

= Låg

klamydia

gonorré

h e pat i t b

h e pat i t c

hiv

syfilis

7 dagar

7 dagar

2 resp. 6 månader

2 resp. 3 månader

2 veckor resp. 6 veckor
Hivtest med snabbsvar
8 veckor

4 veckor resp.
3 månader

Har/haft urinvägsbesvär

k o m m e n ta r
Noggrann anamnes och provtagning enligt sexuell praktik.
Ta prov från t. ex urin, vagina,
cervix, svalg, rektum
Ev. urinodling/urinsticka

Har/haft flytningar

symtom

Har/haft mellanblödningar
Har/haft blödning i
samband med samlag
Har/haft ont nedtill i buken/underlivet
Har sår, utslag, blåsor, klåda eller
smärta i underlivet?

Syfilissår kan också
förekomma oralt

Har svullna lymfkörtlar
Prov tas från konjunktiva.
Remittera ev. till ögonmott.

Har ögonbesvär/ensidig konjunktivit
Har inom de senaste 12 månaderna
haft vaginalt, oralt eller analt sex med
ny partner
Har/haft MSM* kontakter

Tänk på att hepatit A kan
överföras sexuellt

Har haft sex utomlands

Sjukdomar har olika
förekomst i olika länder

Ja

Anmälnings- och
smittspårningspliktig enligt
smittskyddslagen

Ja
Vid positivt prov ska
patient remitteras direkt
till Sesam/Venhälsan för
fortsatt provtagning,
behandling och
uppföljning

Ja
Vid positivt prov ska
patient remitteras till
infektionsklinik

Behandling/postexpositionsprofylax

Doxycyklin
Vid graviditet, se
Läkemedelsverkets
rekommendation

Ev. postexp.profylax
påbörjas helst inom 12 tim.

Annat

Kontrollprov efter behandling enbart för gravida.
Vid klamydia analt,
regionala lymfkörtlar
och anala besvär, tänk på
LGV (Lymfogranuloma
venereum). Kontakta
Sesam/Venhälsan.

I Stockholms län erbjuds
kostnadsfri vaccination mot
hepatit A och B till MSM och
till personer som injicerar
Läs mer:
smittskyddstockholm.se
Sjukdomar A-ÖHepatit B
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*MSM = män som har sex med män

Ja
Vid positivt prov ska
patient remitteras till
infektionsklinik för
behandling

Ja
Vid positivt prov, ta
direktkontakt (via telefon)
med infektionsklinik

Ja
Vid positivt prov ska
patient remitteras direkt
till Sesam/Venhälsan för
fortsatt provtagning,
behandling och
uppföljning

Ev. postexp.profylax
ordineras av inf.läkare
efter individuell bedömn.
inom 2 tim (senast 36 tim)

Om ja, är undersökning,
provtagning och behandling
gratis för patienten
Läs mer:
smittskyddstockholm.se
Sjukdomar A-Ö

Läs mer:
vardgivarguiden.se
Behandlingsstöd 
Hälsofrämjande arbete 
Sexuell hälsa Sesampärmen
Vid misstänkt primärsår/
fortsatt misstanke,
kontakta Sesam/Venhälsan

Diagnostik av ej
anmälningspliktiga STI
(t ex genital mykoplasma,
kondylom och herpes) kan
också behövas, beroende på
symtom och statusfynd.
Läs mer: viss.nu

www.smittskyddstockholm.se

