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Provtagningsmall STI

STI

Tidigaste tid för provtag-
ning efter smittotillfälle. 
(Tidigare om symtom.)

Urinvägsbesvär

Mellanblödningar

Blödning i samband  
med samlag

Ont nedtill i  
buken/underlivet/pungen

Sår, utslag, blåsor,  
klåda eller smärta i 
underlivet/anus/oralt

Svullna lymfkörtlar

Ögonbesvär/ 
ensidig konjunktivit

Långdragna halsbesvär 
efter oralsex

Ev. urinodling

Finns misstanke om  
apkoppor kontakta  
Hud/ STI/ Könsmottagning eller 
infektionsmottagning.

Prov tas från konjunktiva,
ev. till ögonläkare

Tag svalgprov klamydia/gc.

Tag prov vaginalt, i svalg, rek-
talt, urogenitalt utifrån sexuell 
praktik.
För svalgprov, se ovan.

Klinisk bild avgör Klinisk bild avgörSyfilissår kan även  
förekomma oralt

Rek. behandling Doxycyklin
Vid graviditet se  
Läkemedelsverkets  
rekommendation.

Behandling  
Se REK-listan.

Behandling  
Se REK-listan.

Flytningar

Klamydia Kondylom Herpes Kommentar

Olika prevalens i olika länder

Azitromycin
Obs! 5-dagars- 
behandlingen.

10 dagar

Mycoplasma g.

Rekommendera vaccina-
tion till män som har 
sex med män (msm) och 
personer som injicerar 
droger. Kostnadsfritt.

Vid misstanke om 
sexuellt riskbeteende 
kontakta venerolog 
om PrEP (preexposi-
tionsprofylax).

2 mån och omprov vid 6 mån  
för säkert resultat.

Hepatit B Hepatit C

 

2 v och omprov vid 
3 mån* för säkert 

resultat.

Syfilis

OBS Ska alltid behandlas 
på Hud/STI/Könsmottag-
ning där odling tas före 
behandling.

7 dagar

Gonorré
• 2 v
• Omprov vid 6 v
• Hivtest med 

snabbsvar 8 v

Hiv

Har inom de senaste 12 
månaderna haft vaginalt, 
oralt, analt sex med ny 
eller tillfällig partner

Annat Informera patienten om 
att kontrollprov inte 
behövs; risk för falskt 
positivt provsvar. 

Vid positiv klamydia 
analt och anala besvär, 
tänk LGV (Lymfogranu-
loma venereum).  
Kontakta Hud/STI/Köns-
mottagning.

För symtom- 
lindring: behand-
ling helst inom 
72 tim.

Smittspårning =
Förhållningsregler (under 
Smittspårning).
Smittskyddslagen  
innebär för dessa sjuk-
domar att provtagning 
och behandling är gratis.

Ja

Partnerbehandling efter 
provtagning.
Svar behöver ej inväntas.

Nej Nej

Har haft sex utomlands

Provet ska inte tas som 
screening. Prov bör alltid 
tas om fortsatta besvär 
vid negativ klamydia/ 
gc eller trots klamydia/ 
gc-behandling.

Nej

Partnerbehandling  
efter provtagning  
rekommenderas.
Behandlas bara vid 
positivt svar.

Endast HbsAg

Vid positivt prov skall 
patienten remitteras till 
infektionsklinik. 

Ja

Endast anti-HCV

OBS! Anti-HCV kvarstår 
positivt efter utläkt 
infektion.

Vid positivt prov skall 
patienten remitteras till 
infektionsklinik.

Ja

* Prov behöver normalt ej 
upprepas om det gått mer  
än 3 månader efter  
smittotillfälle. 

Vid positivt prov skall  
patient remitteras  
skyndsamt telefonledes till  
Hud/STI/Könsmottagning.

JaJa

Vid positivt prov  
skall patient remitteras 
skyndsamt telefonledes 
till Hud/STI/Könsmottag-
ning.

Vid positivt prov 
skall patient  
remitteras skynd-
samt telefonledes  
till infektions- 
mottagning.

Ja

Hivtest erbjuds 
frikostigt till alla



Frågor inför STI-provtagning

Namn  ________________________________________________________________

Personnummer  ________________________________________________________

Mobil  ________________________________________________________________

1.  Varför söker du/varför vill du testa dig?
 För säkerhets skull  
 Besvär 
 Kontaktad av partner
 Smittspårning

2.  Har du?
 Penis
 Vagina 
  .................................................  

4.   Hur har du haft sex det senaste året?
 Analt  
 Oralt 
 Vaginalt
 Annat

   Ja       Nej

5. Besvär?  

 urinvägsbesvär/ont när du kissar   

 flytningar   

 mellanblödningar   

 blödning i samband med sex   

 ont nedtill i buken/underlivet/pungen   

 sår, utslag, blåsor, klåda i underliv/pung/anus   

 ömma lymfkörtlar

 ögonbesvär

 halsbesvär

6. Har du under det senaste året haft analt, oralt, vaginalt sex  
 med en ny eller tillfällig partner? Partnerns sexuella historia har betydelse.   

7. Har du haft sex utomlands? Vissa STI:er kan vara vanligare i andra länder.

8. Önskar du information om säkrare sex och kondomer?

9. Har du frågor om din sexuella hälsa?   
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Smittskydd Västra Götaland  
och Kunskapscentrum för 
sexuell hälsa

3.  Har din/a sexpartner/s?
 Penis
 Vagina 
  .................................................  


