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Smittskyddsläkaren 

Handläggning av misstänkt/bekräftad STI inom primärvården 

Syfte och omfattning  
Att säkerställa en korrekt handläggning av patienter med misstänkt/bekräftad sexuellt överförbar infektion, STI, 
inom primärvården i Region Kalmar län. Rutinen omfattar endast STI som ingår i smittskyddslagen, dvs 
klamydia, gonorré, syfilis, hiv och hepatit B, C och D.  

Ansvar 
Enligt smittskyddslagen (SmL 2004:168) är en läkare som misstänker att en person bär på en allmänfarlig eller 
annan smittspårningspliktig sjukdom skyldig att skyndsamt undersöka personen och ta de prover som behövs. 
All provtagning och behandling avseende allmänfarlig sjukdom är kostnadsfri enligt smittskyddslagen. 

Den behandlande läkaren har vissa skyldigheter enligt smittskyddslagen. Begreppet ”behandlande läkare” 
innebär den läkare som undersöker patienten eller som ansvarar för det tagna provet. I primärvården bör 
provsvar rörande STI alltid vidimeras av läkare såvida inte enheten har skriftliga rutiner för annan personal 
att bevaka och hantera vissa provsvar enligt smittskyddslagen. 

Förutom behandlande läkare har även annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens rätt att utföra 
smittspårning. Hög arbetsbelastning är inte en giltig orsak till att avsäga sig smittspårningsansvaret. 
Smittspåraren ska underrätta andra personer som kan ha smittats (utan att röja index identitet) och uppmana dem 
att söka läkare. Smittspåraren ska även underrätta smittskyddsläkaren vid utebliven provtagning (gäller 
allmänfarlig sjukdom). Observera att smittskyddsläkaren aldrig ska stå som svarsmottagare på prover som tas i 
samband med smittspårning. 

Rutin 

Person som önskar provtagning för STI eller söker med symtom som kan vara förenliga med STI 
Var frikostig med provtagning och glöm inte bort hiv. Provtagning för klamydia och gonorré utförs enligt 
mikrobiologens provtagningsanvisning. Observera att det kan finnas skäl för provtagning från mer än en lokal.  

Vid provtagning för blodsmitta välj analyspaketet STI I (HBV, HCV, hiv) eller STI II (HBV, HCV, hiv och 
syfilis) i Cosmic. 

Säkerställ att det finns ett aktuellt mobilnummer till patienten i patientkortet. Om misstanke om STI är hög kan 
förhållningsregler ges redan vid besöket. Informera om att vid fynd av STI är patienten skyldig att medverka i 
smittspårning. 

Person som kommer med ett partnerbrev 
Läs brevet och provta för det som är angivet. Var frikostig med att erbjuda provtagning även för andra STI. 
Notera att för denna provtagning blir din enhet beställare och svarsmottagare och du blir behandlande läkare. 
För att smittspåraren som skickat partnerbrevet ska veta att individen är provtagen så ska du fylla i svarstalongen 
och återsända den till avsändaren/smittspåraren.  

Hantering av provsvar vid positiv klamydia 
Vid alla allmänfarliga sjukdomar är behandlande läkare skyldig att: 

1. Informera patienten muntligt och skriftligt om diagnos.  
• Utgå från Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad (finns på flera språk).  
• Om patienten inte kan nås telefonledes trots två försök vid två skilda tillfällen skickas 

patientinformationen (smittskyddsbladet) hem till patienten tillsammans med ett brev där det 
dessutom framgår att patienten remitteras för smittspårning. OBS! I dessa fall är det olämpligt 
att skicka ett digitalt recept på behandling. Överlåt både behandling och smittspårning till STI-
mottagningen.  

https://provtag.regionkalmar.se/
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/
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2. Ge muntliga och skriftliga förhållningsregler. Dessa framgår av smittskyddsbladet med 
patientinformation.  

• Förhållningsreglerna ska dokumenteras i journalen, antingen genom att dokumentera vilka 
förhållningsregler som är givna eller genom att hänvisa till aktuellt smittskyddsblad (ange 
datum).  
 

3. Remittera för smittspårning (och eventuellt behandling, se nedan) 
• Samtliga med konstaterad STI ska smittspåras och smittspårningshandlingar ska upprättas på 

den enhet där smittspårning sker och oavsett en eller flera partners.  
• För att remittera smittspårning, välj STI-mottagningen Kalmar eller STI-mottagningen 

Västervik som remissmottagare i Cosmic. Välj därefter remissmallen Remiss klamydia. 
• Uppgifterna i remissen ligger till grund för anmälan i SmiNet, viktigt att samtliga frågor 

besvaras.  
• Observera att uppgifter om sexuella kontakter inte ska förekomma i index (en person med 

positivt testresultat) journal eller i remissen. 
4. Anmäla till smittskyddsläkaren via SmiNet eller via menyn "Externa applikationer" i Cosmic. 

• Inloggning sker via SITHS-kort 
• Alla STI anmäls med rikskod (dvs året då personen är född samt de fyra sista sifforna i 

personnumret). Använd ”Annat nummer” för patienter som saknar person- eller 
samordningsnummer, till exempel för asylsökande.  

• Anmälan ska alltid göras av behandlande läkare (den som tar emot provsvaret), oavsett om 
smittspårning/behandling remitteras till annan vårdgivare.   

Behandling mot klamydia 
Hög misstanke, ej bekräftad diagnos 
Det är du som behandlande läkare som bedömer om behandling ska sättas in. Vid hög misstanke om klamydia 
kan behandling sättas in så fort provet är taget. Samtidigt ska då förhållningsregler ges och patienten informeras 
om skyldigheten att medverka i smittspårning. Risken finns att följsamheten till smittspårning blir lägre. Om en 
person med konstaterad klamydia inte medverkar till smittspårning gör STI-mottagningen en anmälan till 
smittskyddsläkaren och ett så kallat paragrafärende upprättas hos smittskyddsläkaren. 
Bekräftad diagnos 
Vid bekräftad diagnos kan behandlande läkare (i detta fall läkare i primärvården) sätta in behandling, under 
förutsättning att patienten informerats muntligen om sin diagnos. Behandlande läkare kan också välja att 
remittera både behandling och smittspårning till STI-mottagningen.  

I de fall då behandlande läkare inte får tag i patienten  
ska både behandling och smittspårning  

remitteras till STI-mottagningen. 
Partnerbehandling 
Om index har en pågående sexuell relation ges behandling till partnern samtidigt eller så nära i tid som möjligt 
som index får behandling men efter det att partnern lämnat prov. Detta för att minska risken för reinfektion.  

Vid misstanke om gonorré 
Ta prov för gonorré. Sätt aldrig in behandling på misstanke!  

Vid bekräftat fall av gonorré 
Gonorré ska alltid handläggas på STI-mottagning där all behandling, smittspårning och uppföljning sker. 
Kontakta STI-mottagningen snarast på telefon. Sätt inte in behandling.  

Vid bekräftat fall av hepatit B, C eller D 
Utför punkt 1, 2 och 4 enligt ovan och remittera patienten till Infektionsmottagningen i Kalmar för uppföljning, 
smittspårning och ställningstagande till behandling. 

http://www.sminet.se/
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Vid bekräftat fall av hiv 
Kontakta omgående hiv-sjuksköterska på infektionsmottagningen och kom överens om fortsatt handläggning. 

Vid misstanke om/bekräftat fall av syfilis 
Syfilis ska alltid handläggas på STI-mottagning där all behandling, smittspårning och uppföljning sker. Kontakta 
STI-mottagningen snarast.  

Vid frågor, kontakta 
• Hud- och STI-mottagningen, Länssjukhuset i Kalmar, 0480-811 07 
• Hud- och STI-mottagningen, Västerviks sjukhus, 0490-869 41 
• Infektionsmottagningen, Länssjukhuset i Kalmar, 0480-44 84 54 
• Smittskyddssjuksköterska/STI-samordnare Ann-Christine Sjölund, 0480-384 94  

Ändringshistorik 
Datum Ändring Utförd av 

2022-08-17 Förtydligande avseende anmälan i SmiNet för personer som 
saknar person- eller samordningsnummer.  

LLS, ACS 

2022-05-06 Upprättande av dokument ACS, LLS 
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