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Postadress  Besöksadress 

Smittskydd Telefon 026-15 53 08 Ingång 31 

Gävle sjukhus  Gävle sjukhus 

801 87 Gävle  

Webb: www.regiongavleborg.se/smittskydd              

E–post: smittskydd@regiongavleborg.se 

 
Till er som träffar en ”klamydia.se” patient 

 
Sedan mars 2008 testar sig många patienter för klamydia via ett hemtest som de beställer på 

internetsajten klamydia.se. 

Eftersom patienter med positiva svar kan söka sig till alla instanser inom vårdsektorn så vill vi 

ge information om hur man kan handlägga de patienterna. 

 
Patienten kommer med ett positivt svar och behöver alltså inte lämna ett nytt prov utan 

besöket handlar om att ge behandling och att smittspåra eller remittera till annan enhet för 

smittspårning. 

 
Patienten läser av sitt prov på internet med hjälp av en kod som han/hon fått vid beställningen 

av provet. 

Om provet är positivt ska patienten skriva ut en remiss till läkare och ett 

informationsbrev. Dessa skall patienten ta med sig till sjukvården. I remiss och 

informationsbrev framgår det du behöver veta för en korrekt handläggning. 

 
Ibland glömmer patienten att ta med sig remiss och brev men skall då ha med sig koden till 

klamydia.se. För att få den information du behöver skall du då gå in på internetsidan 

www.klamydia.se och med hjälp av koden kontrollera provsvaret och skriva ut remiss och 

informationsbrev. 

Med hjälp av denna information kan du ge behandling, smittskyddsblad med patientens 

förhållningsregler och smittspåra eller remittera för smittspårning. 

 
Kontakta klamydia.se 

Det som skiljer klamydia.se patienten från andra patienter är att det är viktigt att man förutom 

smittskyddsanmälan också snarast meddelar internetbolaget klamydia.se i Umeå att patienten 

kommit till dig för handläggning. Om det inte sker tar Umeå kontakt med patienten tills de får 

en bekräftelse att behandling inletts. Om denna bekräftelse inte kommer tar de slutligen 

kontakt med smittskyddsenheten för handläggning vilket ju är helt onödigt om patienten redan 

blivit omhändertagen. Kontaktinformation till Umeå finns i remissen från klamydia.se. 

E-post: info@klamydia.se 

 
Smittspårning och remittering 
Smittspårning skall utföras och den som utför denna bör ha intresse för smittspårning och 

utbildning för detta. Läs: Smittspårning av sexuellt överförbara sjukdomar. 

Smittskyddsenheten Region Gävleborg rekommenderar att man centraliserar 

smittspårningen till effektiva välutbildade enheter. 

 

Om du remitterar patienten till en annan enhet för smittspårning skall följande finnas med på 

remissen: aktuell adress, telefon, mobiltelefonnummer, klamydia.se koden, vilken 

behandling som getts, att smittskyddsanmälan skrivits och att patienten har fått 

patientinformation med förhållningsregler. 
 

 
 

Har ni frågor mejla till smittskydd@regiongavleborg.se eller ring Smittskydd  026- 15 53 08.  
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