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Partnerspårning- bra att veta 

Lagstiftning 

Enligt smittskyddslagen är läkare eller annan personal med särskild kompetens skyldig att 

smittspåra kring fall av smittspårningspliktiga sjukdomar. Kring fall av gonorré, hepatit B, 

HIV, klamydia och syfilis skall man göra en partnerspårning. 

Anteckningar i journalen 

Partnerspårningshandlingar förvaras separat och inte i patientjournalen. 

I patientjournalen skriver man när partnerspårningen påbörjats, avslutats eller överlämnats till 

smittskyddsläkaren. Om partnerspårningen överlämnas till en annan personal skall namnet på 

personalen skrivas in i patientjournalen. Länk till gemensam smittspårningsjournal. 

Centraliserad partnerspårning kring fall av klamydia 

En viktig åtgärd för att minska spridningen av klamydia är partnerspårning av partners. Dessa 

kan då få behandling och kan undvika att sprida smittan ytterligare. För att bli duktig på 

partnerspårning behöver man kunskap, intresse, tid och en tillräcklig mängd 

partnerspårningsärenden. Från enheter med ett fåtal klamydia fall bör partnerspårningen 

remitteras till en enhet med god kompetens för detta. Avtala om hjälp med partnerspårning i 

förväg.  

Remittera för smittspårning av ett klamydiafall 

Omedelbart som ett positivt klamydiasvar inkommit skall remiss sändas till partnerspårare. 

Den som ordinerat provtagningen har kvar ansvaret för att ge patienten information, 

förhållningsregler och göra smittskyddsanmälan enligt smittskyddslagen. Behandling ska men 

regelmässigt ges samtidigt som partnerspårning utförs. Läkaren/enheten som meddelar 

provsvaret ska informera om att särskild partnerspårare kommer att kontakta patienten och att 

behandling erhålls då. 

Remissen till central partnerspårare skall innehålla:  

Patientens aktuella adress, telefon- och mobiltelefon nummer. Information om att patienten 

fått muntlig och skriftlig information om klamydia (smittskyddsblad med förhållningsregler) 

samt information om att han/hon skall bli kontaktad av partnerspårare. Datum för diagnos och 

laboratorie-nummer. Om behandling getts ange detta på remissen när du gör en 

smittskyddsanmälan.  Använd denna blankett vid remittering. 

Partnerspårning 

Här finns förslag på regiongemensamt partnerbrev 1 och partnerbrev 2.  

Partnerbrev två skickas om det första inte ger en kontakt med partnern. Som partnerspårare är 

ni ansvarig för att uppföljning av partnerbrevet sker inom 4 respektive 3 veckor från det att 

partnerbrev 1 och 2 skickats. Lämplig kalender bör användas för att detta inte glöms bort. 

Rutin för handläggning av uppföljningen skall naturligtvis finnas inför semester eller annan 

frånvaro för partnerspåraren. 

http://www.regiongavleborg.se/smittskydd
mailto:smittskydd@regiongavleborg.se
http://www.regiongavleborg.se/globalassets/landstinget_a-o/smittskyddsenhet/pm_och_anvisningar/klamydia/partnersparning/smittsparningsjournal2.pdf
http://www.regiongavleborg.se/globalassets/landstinget_a-o/smittskyddsenhet/anmalan/byte_av_behandlande_lakare.pdf
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Handläggning av patient som uppmanats till provtagning vid partnerspårning 

En patient som kallats till partnerspårning får välja lämplig mottagning för provtagning. 

Läkaren på denna mottagning blir behandlande läkare och ska hantera provsvaret som om 

patienten skulle ha sökt själv. Provtagande mottagning ska dock informera den partnerspårare 

som uppmanat till provtagning att patienten är provtagen. Det görs enklast genom att klippa ut 

den nedersta delen på partnerbrevet, underteckna, datera och skicka detta till 

partnerspåraren.   

Kvalitetsmål med partnerspårningen 

Varje klamydiafall ska registreras i klamydia kvalitetsuppföljning. Rapportera in på länken 

efter avslutad partnerspårning.   

Rapportblad - elektronisk blankett -  

Avsluta ett partnerspårningsärende 

Ett partnerspårningsärende avslutas när ni konstaterat av vem eller vad patienten smittats av 

och vilka andra personer som har smittats. Ibland får ni avsluta ett ärende av rimlighetsskäl 

för att ni inte kan komma längre. 

Ni ska avsluta ett ärende om ni kan konstatera att den misstänkt smittade personen faktiskt 

inte är smittad. 

Ni ska påbörja en ny utredning om nya uppgifter framkommer som visar att en smittad spridit 

smitta till ytterligare personer. 

Arkivering av partnerspårning/smittspårningshandlingar 

Regionsstyrelsen beslutade 2013§71, om gallring av smittspårningshandlingar inom hälso- 

och sjukvården samt hos smittskyddsläkaren. 

I beslutets första stycke framgår att smittspårningshandlingar avseende botbara sjukdomar 

upprättade inom hälso- och sjukvården samt hos smittskyddsläkaren får gallras tre år efter 

avslutad smittspårning förutsatt att berörd sjukdom finns upptagen på upprättad förteckning. 

Smittspårningshandlingar för följande botbara sjukdomar får gallras tre år efter 

avslutad smittspårning: 

 klamydia 

 gonorré 

 syfilis 

Smittspårningshandlingar regler för gallring - Regiongemensam rutin 

 

För ytterligare frågor kontakta Smittskydd, se kontaktuppgifter nedan. 

 

Shah Jalal 

Smittskyddsläkare, Region Gävleborg 

 

http://www.regiongavleborg.se/smittskydd
mailto:smittskydd@regiongavleborg.se
http://apps/smitstat/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Startsida.aspx
http://apps/smitstat
http://www.regiongavleborg.se/globalassets/landstinget_a-o/smittskyddsenhet/pm_och_anvisningar/klamydia/partnersparning/smittsparningshandlingar_rutin-regler_for_gallring2.pdf

