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Instruktion från Smittskydd Västerbotten
information från index 

FRÅGOR FÖR ATT SÄKERSTÄLLA VILKEN INFORMATION SOM KOMMER FRÅN INDEX  

I smittspårningar händer det att en indexpatient har väldigt mycket information om sina 

partners, ibland även lägenhetsnummer och postnummer. Det kan betyda att 

indexpatienten har gjort egna sökningar på webbplatser som ”Hitta” och ”Ratsit”. När 

index gör egna sökningar finns risken att den hittat fel person. Det är alltid smittspåraren 

som är ansvarig för att den som kontaktas är rätt person, så det är därför viktigt att alltid 

ställa kontrollfrågor för att få reda på hur index hittade informationen och vilken 

information index kände till före eventuella sökningar.  

”Hur vet du det här?” 

Om index har mycket information om sina kontakter 

är det bra att fråga index hur det kommer sig. 

Om tidigare partner eller liknande; 

Om det visar sig att detta är en tidigare partner eller 

en person indexpatienten känner väl – skriv det i 

smittspårningshandlingen. 

”Har du varit på adressen?” 

Om index lämnar en fullständig adress är det bra att 

fråga om index varit på adressen. Skriv svaret i 

smittspårningshandlingen.  

Om index sökt själv; 

Om det visar sig att index gjort egna sökningar 

behöver du fråga vilken information index hade före 

sökningen. Det är informationen index kände till före 

sökningen som du ska skriva som information från 

index. 

VAD RÄKNAS SOM ” INFORMATION FRÅN INDEX”  VID IFYLLNING AV PARAGRAFANMÄLAN? 

När Smittskydd Västerbotten får in en paragrafanmälan ska vi göra om alla sökningar. Vi utgår 
därför alltid från de uppgifter index har uppgett vid er smittspårning. När vi får in en anmälan blir 
vi fundersamma när index känner till partners hela adress, lägenhetsnummer och postnummer 
eller hela personnummer och behöver då utreda med smittspåraren varför index kände till all 
information. Tydliga paragrafanmälningar besparar oss och dig tid. Nedan finns en kort lathund 
som beskriver vilken information som ska skrivas vart i paragrafanmälan av partner. 

Vad är information från index; 

Bara de uppgifter som index kände till före eventuella 

sökningar ska skrivas in i fältet för information från 

index. 

Anmälande smittspårares sökningar; 

Uppgifter som du som smittspårar har sökt fram själv 

ska inte blandas med de uppgifter du fick av index. 

Det du har hittat själv ska skrivas in i fältet för 

information från anmälande smittspårare. 

Om fast partner/person index känner väl; 

Har index mycket information om en partner för att 

index känner personen väl så är det viktigt att du 

skriver in det i paragrafanmälan i fältet för information 

från index. 

OBS! 

Är anmälan otydlig, behöver en STI-handläggare ringa 

för kompletterande information. Detta förlänger 

handläggningen och tar er tid. 

Ursprungsmaterialet är framtaget av Smittskydd Stockholm




