Anonym HIV-test
For at ingen skal afholde sig fra at få taget en HIV-undersøgelse af frygt for registrering, har alle i Danmark
mulighed for at få foretaget undersøgelsen anonymt.

svaret. Læge på Klinisk Biokemisk Afsnit kan også
give dig svar.

Beslutningen om at få foretaget en HIV-test er ofte
svær. Hvis du er bange for at være smittet med HIV,
kan du have mange spørgsmål, som du ikke selv er i
stand til at svare på. Derfor er det vigtigt, at du taler
med en person, der kan svare på disse spørgsmål,
og som er vant til at diskutere problemer omkring
HIV-smitte.

NÅR DU KOMMER HJEM

SÅDAN FOREGÅR TESTEN
Du er anonym
Når du har fået taget blodprøven, får du en kopi af
henvisningssedlen. Når vi analyserer prøven, bruger
vi den 12-cifrede kode, der står på henvisningssedlen, og ikke dit navn eller personnummer. Koden fungerer som identifikation på prøven, og du er altså
anonymiseret.

Du får svar efter cirka 1 uge
Den læge, der er valgt til at modtage svaret, får svar i
løbet af en uge og kan give dig yderligere oplysning
og information om resultatet.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål til testen, er du velkommen til at
kontakte os.

Kontakt
Klinisk Biokemi
Tlf. 97 64 11 76
Vi træffes:
Mandag – fredag 07.45 – 14.45

SÅDAN FÅR DU SVAR
Du får svar af en læge
Svaret på undersøgelsen skal altid gives af en læge.
Du kan selv bestemme, hvilken læge der skal give dig
svaret. Det kan være din egen læge, en anden praktiserende læge eller klinikker for kønssygdomme, uafhængigt af regionsgrænser.
Tal med en læge først
For din egen skyld vil det oftest være en fordel, at du
kontakter en af disse læger først for at få svar på
nogle af dine spørgsmål om HIV-smitte. Denne kontakt kan foregå fuldstændigt anonymt. Hvis du ønsker
det, kan du få foretaget HIV-testen anonymt hos den
læge, du vælger.
Hvis du ikke ønsker at tage denne primære kontakt,
kan du aftale med personalet i Klinisk Biokemisk Afsnits ambulatorium, hvilken læge der skal modtage
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