
 

 Vägledning vid STI-provtagning  181219 

 
STI = sexually transmittable infection, dvs. sexuellt överförbar infektion  
 
Provtagningslokaler: Fråga patienten om sexuell praktik:  

• ”Hur har du haft sex, på vilket sätt” - vaginalt, oralt, analt samlag?”  

• ”Har du haft sex med män eller kvinnor, eller både och?”  

• ”Använder du kondom” - alltid, oftast, ibland, aldrig?”  
 

A. Klamydia och gonorré - Analyseras alltid på samma prov (nukleinsyratest).  

Anmäl enligt Smittskyddslagen i SmiNet om påvisad klamydia eller gonorré.  

 
Mykoplasma - Om indikation, kan analyseras på samma prov som ovanstående. Ej i 

Smittskyddslagen, anmäl ej. Ingen smittspårning, patienten får informera partners.  

 
1. Symtomfri - oskyddat sex med ny partner  
Frikostig provtagning klamydia och gonorré.  

 
2. Symtom hos patient eller partner  
Ta klamydia och gonorréprov, gärna även mykoplasmaprov.  
 
Symtom vid Mycoplasma genitalium  

• Män ex flytning från uretra, miktionssveda, klåda i uretra  

• Kvinnor ex miktionssveda, mellanblödning, avvikande flytning  
 

3. Fast partner positiv  
Ta prov och erbjud behandling direkt, särskilt om smittrisk sista 1-2 veckorna.  

 
4. Patient med smittspårningsbrev, klamydia eller gonorré  
Ta prov. Skriv under och återsänd brevet till smittspåraren.  

Provtagning  
Ta prov tidigast 7 dagar efter misstänkt smittillfälle (mykoplasma säkrast efter 10-14 d).  

 
Män: Urinprov första portionen, blåsinkubation minst 1 timme. Pat fyller 2 ml urin med pipett i 
Aptima gult provrör, skruvar på korken. 

 
Kvinnor: Vaginalsekret, pinnprov i Aptima rött provrör med transportmedium, pat bryter av 
pinnen, skruvar på korken. 
  
Vid möjlig klamydia där oskyddat samlag förekommit både oralt, analt och vaginalt räcker det 
vanligtvis med ett vaginalprov. Vid misstänkt ögoninfektion ta även pinnprov från konjunktiva.  
Vid misstänkt gonorré i rektum eller svalg ta pinnprov på dessa lokaler.  
 
Frikostig provtagning rektum och svalg hos män som har sex med män.  

 
Vid positiv gonorré kontakta alltid Hud- och könsmottagningen. Skriv remiss, eller ring 
för ordination av behandling. OBS! Alltid gonorréodling före behandling.  



B. Övriga vanliga STI  
Herpes simplex (ej i SML, anmäl ej) – Om ej helt typisk kliniskt bild överväg PCR-prov 
HSV typ 1+2 (pinnprov) från blåsa, sår. OBS! Serologi HSV är sällan indicerat, positivt 
prov innebär endast att patient haft herpes på någon lokal någon gång i livet.  
 
Kondylom (ej i SML, anmäl ej) – Klinisk diagnos, könsvårtor orsakade av virus (HPV).  

 
C. Syfilis  
 
Tidig syfilis (inom 1 år efter smitta) med ev. primärsår eller utslag är ovanligt.  
Anmäl enligt Smittskyddslagen (SML) i SmiNet.  
 
Sen latent syfilis (efter 1 år) är vanligast. OBS! Inte smittsam, ej i SML, anmäl ej.  
 
Överväg provtagning S-Syfilis-ak om:  

• Utomnordisk smitta, främst tropiska länder?  

• Annan riskfaktor (män som har sex med män, sexköp)?  

• Misstänkt primärsår? - Skriv även remiss till Hud- och könsmottagningen.  
 
Vid positivt Syfilis TP (screening) se Behandlingslinje Syfilis för fortsatt handläggning.  
 
Vid behov av tolk ange språk på remissen.  

 
D. Övrig blodsmitta  
 
Tänk på risken för samtidig förekomst av genital STI.  

 
Överväg provtagning om:  

• Utomnordisk smitta, eller storstad i Norden?  

• Annan riskfaktor (män som har sex med män, iv-missbruk, sexköp)?  
 
HIV-test – Frikostigt, kan erbjudas till alla.  
 
Hepatit B – Om ej vaccinerad.  
 

Hepatit C – Främst i v missbruk, sällan sexuellt överförd. 

http://intern.lvn.se/IntExtDelad/Behandlingslinjer/Hud-%20och%20k%c3%b6nssjukdomar/Syfilis%20BHL.pdf

