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Anonym provtagning för HIV 
Hälso- och sjukvården har enligt smittskyddslagen skyldighet att utföra ett hiv-test på en person som 
begär detta, även om ingen specifik misstanke om hiv finns. Patientens egen önskan om ett test 
räcker i allmänhet. Testning för hiv skall vara lättillgänglig för alla. Observera att anonym provtagning 
endast kan tillämpas vid hiv-provtagning. 

Kostnadsfrihet  
Hiv-test är kostnadsfritt för patienten om det görs inom regionens hälso- och sjukvård eller av en 
läkare som får ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning eller vårdavtal med Region Örebro 
Län.  

Anonym provtagning  
Provtagning för hiv kan ske anonymt på patientens begäran. Krav på journalföring gäller inte vid 
anonym provtagning av hiv. 

Rutin 
Det åligger varje vårdgivare att ta fram säkra rutiner för framtagning av anonymnummer och 
märkning av remisser. Detta dokument är ett förslag på tillvägagångssätt. 

1. Vid telefon- eller direktkontakt ges patienten en tid till läkare/sköterska för provtagning. 
Återbesök för provsvar bokas in en vecka senare. Provsvar vid anonym provtagning ska inte 
meddelas över telefon.  

2. Patienten får ett anonymnummer (kod) som han/hon ska behålla till dess provsvar har givits 
vid återbesöket. En möjlighet är att använda en så kallad ”Rikskod”, som innehåller födelseår 
och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempel 1991-2413. Patienten ska informeras 
om att anonymiteten bryts vid ett positivt testresultat och ersätts med sedvanlig hälso- och 
sjukvårdssekretess.  

3. Vid anonym provtagning används följande remiss Analysbeställning, mikrobiologi och 
immunologi (regionorebrolan.se), kryssa i hiv under virus/bakterieserologi. Anonymnumret 
skrivs på platsen för patientidentitet på remissen och på provet. I frågeställningsrutan anges 
”Anonym provtagning för hiv”. Om patienten uppger ett specifikt misstänkt 
expositionstillfälle ange datum för misstänkt exposition på remissen. 

4. Regelrätt journal förs inte vid anonym provtagning. Istället görs en anteckning som endast 
innehåller anledning till provtagning, det givna anonymnumret och kön. Anteckningen 
förvaras separat enligt lokal rutin fram till återbesöket. Vid positivt provsvar sparas 
handlingen i journal med full identitet. Vid negativt provsvar kan handlingen gallras direkt.  

Vid positivt provsvar tas omgående kontakt (samma dag som prov svaras ut) via telefon med 
Infektionsmottagningen  USÖ, 019 – 602 24 54, alt. infektionsbakjour, via växel 019-602 10 00, för 
snabbt vidare omhändertagande av patient. Smittskyddsanmälan, genomgång av förhållningsregler 
och smittspårning sker på Infektionsmottagningen. 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/globalassets/media/dokument/halso-och-sjukvard/laboratoriemedicinska-kliniken/provtagningsinformation/remisser-och-blanketter-for-utskrift/remisser/analysbestallning-mikrobiologi-odh-immunologi.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/globalassets/media/dokument/halso-och-sjukvard/laboratoriemedicinska-kliniken/provtagningsinformation/remisser-och-blanketter-for-utskrift/remisser/analysbestallning-mikrobiologi-odh-immunologi.pdf

