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Riktlinje för utlämnande av uppgift om blodsmitta
Syfte
Riktlinjen klargör vilken information som får lämnas ut från hälso- och sjukvårdpersonal till
polis eller liknande aktörer i samband med skada med risk för blodsmitta samt den misstänkt
smittförandes rättigheter och skyldigheter.
Omfattning
Riktlinjen gäller all hälso- och sjukvårdspersonal.
Riktlinje
Sekretessklassade uppgifter får endast delas mellan vårdgivare. Uppgifter om huruvida
blodsmitta föreligger eller inte får alltså inte lämnas till polis, räddningstjänst eller liknande.
Det är tillåtet, men inte tvingande, att lämna uppgifter vid misstanke om grov misshandel
genom smittspridning. Det kan vara svårt att avgöra vad som når upp till grov misshandel,
varför smittskyddsläkaren eller regionjurist alltid bör kontaktas vid oklarheter.
För handläggning av skada med risk för blodsmitta hos ej regionanställd personal se länkad
rutinbeskrivning. Riskbedömning och ställningstagande till eventuell postexpositionsprofylax
görs alltid av infektionskliniken.
Den misstänkt smittförandes rättigheter och skyldigheter
Informationsskyldighet

Om en person vet att hen (i detta fall den misstänkt smittförande) bär på en blodsmitta är hen
skyldig enligt smittskyddslagen att uppge detta i kontakt med hälso- och sjukvården. Om
någon (till exempel en polis) får dennes blod i hudsår, ögon, näsa eller mun måste hen
informera personen om att blodet är smittsamt och att personen ska kontakta vården för
ställningstagande till postexpositionsprofylax.
Samtycke krävs alltid för provtagning

Den misstänkt smittförande ska informeras om att skada skett och måste ge sitt samtycke till
provtagning innan denna utförs.
Då den misstänkt smittförande inte samtycker till provtagning

Försök i möjligaste mån att få den misstänkt smittförande att medverka till frivillig
provtagning. Om detta inte lyckas kontaktas smittskyddsläkaren för ställningstagande till
provtagning med hjälp av rättsliga åtgärder. Detta kan ske genom att smittskyddsläkaren
ansöker till förvaltningsrätten om tvångsundersökning enligt Smittskyddslagen 3 kap 2 § eller
genom att åklagare med stöd av rättegångsbalkens 28 kap 12 § beslutar om provtagning med
tvång.
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