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Svar på interpellation 2009:5 av Håkan Jörnehed (V) om att man
inte får testa sig anonymt för hiv och att det tas betalt för hivtest
Håkan Jörnehed (v) har ställt följande frågor till mig om att man inte får testa sig
anonymt för hiv och att det tas betalt för hivtest
1. Hur kommer det sig att man inte kan hivtesta sig anonymt på vårdcentralerna
längre och att det inte är gratis enligt gällande regelverk?
2. Hur ska patienter kunna garanteras anonymitet vid hivtestning när många
vårdcentraler kräver listning enligt Vårdval Stockholm?
3. Tänker du vidta några konkreta åtgärder för att öka kunskapen om hivtestning
och testningsrutiner?
Som svar vill jag anföra följande:
Enligt gällande regelverk ska man kunna hivtesta sig både kostnadsfritt och
anonymt. Undersökning, vård och behandling som behandlande läkare bedömer
minska risken för smittspridning är kostnadsfri för patienten enligt 7 kap. 2 § i
smittskyddslag (2004:168). När det gäller anonym provtagning för hiv gäller
förordning (2008:363) om provtagning för hivinfektion (undantag från
patientdatalagens bestämmelser om identitetsuppgifter i en patientjournal).
Alla vårdcentraler är skyldiga att följa lagar och förordningar och ska kunna
erbjuda kostnadsfri och anonym hivtestning.
Enligt förordningen om anonym provtagning för hivinfektion kan vårdcentralen
inte kräva att en patient listar sig på mottagningen då denne vill boka tid för
anonym hivtestning. Vårdcentralen kan använda sig av reservnummer (som
hämtas i personuppgiftsregistret) eller annan kod istället för patientdata vid
bokning i datajournalsystemet samt på prover och remisser. Det är vårdgivarens
ansvar att ta fram säkra rutiner för detta.
Ett arbete pågår med att förtydliga informationen om hur vårdgivarna ska hantera
anonymiteten och kostnadsfriheten. Förtydliganden kommer att ske i
avgiftshandboken på SLL:s webbplats för vårdgivare,
www.uppdragsguiden.sll.se, samt i nyhetsbrevet, HSN-nytt, som distribueras till
bl.a. samtliga verksamhetschefer.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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