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16. Smittskyddslagen
Behandlande läkares skyldighet:
Genomföra undersökning och ta prov för att fastställa STI.
(Obs! Ingen behandling utan provtagning!)
Anmäla
Vid konstaterad eller vid stark misstanke skall följande sexuellt överförbara
infektioner anmälas till smittskyddsläkare:
- Klamydia
- Gonorré
- Syfilis
- Hiv/aids
Dessa infektioner anmäls med rikskod (år-4 sista siffrorna) elektroniskt via
SmiNet på www.smittskyddstockholm. se.
Tänk på att även nedanstående sjukdomar kan vara sexuellt överförbara och skall
då anmälas på blankett som ovan.
- Hepatit B
- Hepatit C
Kostnadsfrihet
Om en patient söker på misstanke om STI skall undersökning och behandling vara
kostnadsfri. Misstanke kan exempelvis vara att patienten har med sig ett
smittspårningsbrev alternativt att patienten haft oskyddat sexuellt umgänge.
Ge information
Informera om infektionens art och smittsamhet och ge praktiska råd för att
förhindra smittspridning. Denna information bör ges i samband med provtagning
och smittspårning.
Skriftlig patientinformation (smittskyddsblad) för varje infektion finns att hämta
www.smittskyddstockholm.se
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Förhållningsregler
Förhållningsreglerna skall meddelas skriftligt så snart det är möjligt samt skrivas
in i patientjournalen. Läkare skall så långt det är rimligt se till att
förhållningsreglerna följs.
I smittskyddslagen regleras förhållningsreglerna i åtta punkter, varav tre kan vara
aktuella vid STI smitta. Dessa tre är:
Punkt 5: Skyldighet att informera sexualpartner om smittbärarskap.
Punkt 6: Skyldighet att vid sexuella kontakter iaktta ett beteende som minimerar
risken för smittspridning.
Punkt 8: Skyldighet att hålla regelbunden kontakt med behandlande läkare.
Om patienten begär det, skall smittskyddsläkaren ompröva beslutet om
förhållningsregler.
Smittspårning
Behandlande läkare är alltid ansvarig för att smittspårning utförs. Enligt
smittskyddslagen kan smittspårningen överlämnas av behandlande läkare till
annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens t.ex.: kurator,
barnmorska eller sjuksköterska.
Sekretess
Absolut sekretess råder, vilket är grunden för ett gott samarbete mellan patienten
och den som utför smittspårningen. Det är dock viktigt att informera patienten om
att sekretessen kan brytas mot smittskyddsläkaren om patienten inte följer givna
förhållningsregler.
Patientens skyldigheter:
Den som vet eller har anledning att misstänka att han bär på en allmänfarlig
sjukdom är skyldig att:
- Söka läkare
- Låta sig undersökas och provtas
- Vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk
- Följa förhållningsregler
- Medverka i smittspårningen
- Informera om sin sjukdom i vissa fall
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Patientens rättigheter:
- Kostnadsfri undersökning och behandling inklusive recept
- Information om sjukdomens art
- Patientens identitet är alltid skyddad vid anmälan om positiv STI samt
gentemot uppgivna partners
- Patienten har rätt att få meddelade förhållningsregler prövade av
smittskyddsläkaren
- Anonym provtagning endast möjlig vid hiv- prov om patienten så önskar
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