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HIV – handläggning vid positivt provsvar 

 

Vid all provtagning, men särskilt vid hiv, är det viktigt att ha en 

beredskap för hur provsvaret ska lämnas ut. I förväg bör man ha planerat 

för vad som ska göras om provet är positivt, däribland följande: Hur ska 

svaret lämnas? Har patienten tid för återbesök? Finns rätt 

kontaktuppgifter så att man kan nå patienten? 

 

Positivt provsvar meddelas aldrig via telefon eller på en fredag. 

 

Ring omgående närmaste infektionsklinik när ni fått ett positivt hivsvar, 

på nummer enligt nedan: 

 

Borås SÄS (infektionsmottagningen) 033 – 6162580 

Göteborg SU/Östra (hivsjuksköterskorna) 031 – 3435522 

     031 – 3434863 

     031 – 3434284 

     031 – 3434492 

     031 – 3434287 

Skövde SkaS (infektionsmottagningen) 0500 – 432361 

Trollhättan NU-sjukvården, (hivsjuksköterska) 010 – 4355602 
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Då kan man snabbt ordna tid hos hivspecialist för information och vidare 

handläggning. Ett positivt provsvar ska alltid bekräftas med ett nytt 

blodprov som tas på infektionsklinik. 

 

På de mikrobiologiska/virologiska laboratorierna analyseras hiv med så 

kallat combotest. Det innebär att man kontrollerar både virusantikroppar 

och virusantigen i samma test, vilket ökar säkerheten. Ett positivt 

combotest måste verifieras med annan metodik för att utesluta falskt 

positiv reaktion. Denna verifikation görs på samma prov på 

viruslaboratoriet. 

 

Hiv är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Efter 

överenskommelse kan anmälan göras från infektionskliniken. En 

anmälan avseende hiv görs med så kallad rikskod, det vill säga födelseår 

samt de fyra sista siffrorna i personnumret, exempelvis 1980-5528. 

Smittskyddsanmälan görs enklast på https://sminet3-

prod.sminet.sjunet.org/. 
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