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Riktlinjer för provtagning av hiv 

Provtagning  
Hälso- och sjukvården har enligt smittskyddslagen skyldighet att skyndsamt utföra ett hiv-
test på en person som begär detta, om det finns en rimlig klinisk eller epidemiologisk 
misstanke om att personen utsatts för smittrisk. Patientens egen önskan om ett test räcker 
i normala fall. Testning för hiv ska tillämpas generöst och vara lättillgänglig för alla.  

Kostnadsfrihet 
Hiv-testning är kostnadsfri för patienten om det görs inom regionens hälso- och sjukvård 
eller av en läkare som får ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning eller vårdavtal 
med regionen. Privatläkare utan avtal med regionen, samt viss företagshälsovård kan inte 
tillämpa kostnadsfrihet vid provtagning och undersökning. Laboratorieanalys för hiv 
betalas av Smittskydd Stockholm. 

Anonym provtagning  
Provtagning för hiv kan göras anonymt på patientens begäran. Observera att anonym 
provtagning endast kan tillämpas vid hiv-provtagning. Gängse krav på journalföring gäller 
inte vid anonym provtagning av hiv. 
Riktlinjer för anonym provtagning av hiv.pdf | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se) 

Intyg  
Intyg om personers hiv-status ingår inte i den kostnadsfria tjänsten utan kan debiteras 
enligt samma praxis som gäller andra intyg skrivna av läkare. Intyg om hiv-status får inte 
skrivas om personen valt anonym provtagning.  

Vid positivt provsvar:  
• Ring omgående infektionsmottagning för snabbt omhändertagande av patienten. 

D.v.s. samma dag eller senast dagen efter återbesöket. Skicka aldrig enbart remiss. 
o 08-123 871 94, Infektionsmottagning 2 på Karolinska Universitetssjukhuset 
o 08-123 625 00, Infektionsmottagning 2 på Södersjukhuset 

• Anmälan, genomgång av förhållningsregler samt smittspårning görs på 
remissmottagande specialistklinik. 

• Om omgående och säkerställt omhändertagande på specialistmottagning ej är 
möjligt - ge patienten råd och förhållningsregler se patientinformation i 
smittskyddsblad och kontakta Smittskydd Stockholm på telefon 08-123 143 00 för 
anmälan av fallet. 
Hiv - patientinformation.pdf | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se) 

 
Ett negativt provsvar kan ges till patient via telefon, brev eller vid ett återbesök.  

Källor 
Smittskyddslagen 2004:168 
Förordning (2008:363) om provtagning för hiv-infektion 

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/hiv/riktlinjer-for-anonym-provtagning.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/smittskyddsblad/patientinformation/hiv/svenska.pdf
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