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Tips och råd vid osäker identitet - smittspårning 

STI 

Vid osäker identitet på kontakt som index uppgivit och så en anmälan ska göras till 
Smittskyddsläkaren, är det här exempel på information som kan hjälpa oss att 
identifiera kontakten. 

Kvinna eller man 

Än så länge har vi bara två juridiska kön i Sverige – kvinna eller man. Då är det är viktigt att veta detta 

då det inte är självklart pga att: 

 vi inte känner till index kön eller om det är en hetero- eller homosexuell relation 

 förnamn kan användas av alla kön 

 namnet är utländskt 

 underlättar vid sökning i register om man kan filtrera bort ett kön 

Sannolika smittöverföringsdatum 

Det är viktigt för oss att veta på ett ungefär när den sannolika smittöverföringen skett. Kontakten som 

ska lämna prov kan redan vara provtagen utan att ni fått kännedom om detta. Om index har svårt att 

minnas när smittotillfället var, fråga tex: 

 dag, månad, år 

 årstid; vinter, vår, sommar höst 

 före eller efter viss storhelg som tex midsommar, jul, nyår, påsk, valborg etc 

 ”stor händelse” tex inom sporten, OS, VM och liknande. Event inom musikvärlden som popgrupp 

som spelat, musikfestival, konsert, TV-program som visats nära tillfället etc 

Träffades var? 

 i Dalarna eller på någon annan ort i Sverige eller utomlands 

 hemma hos någon 

 på krogen eller liknande etablissemang 

 prostitution 

Namn 

Namnet behöver inte vara rättstavat. Man kan söka fonetiskt i Skatteverket.  

 smeknamn 

 om index vet kan man be att få slutet eller början på ett efternamn eller meddela om det är ett 

vanligt –sson namn eller ett ovanligt svenskt namn 

 utländskt namn 
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Ålder 

Ålder på kontakten är mycket viktigt att få. Det hjälper till att begränsa vid sökning i Skatteverket.  

 ange ålder eller födelseår på kontakten så exakt som möjligt 

 fråga index om kontakten är jämngammal med index, eller avsevärt yngre eller äldre. Ange ålder 

på index vid anmälan 

 fråga efter månad/dag då kontakten är född eller om index känner till vilket stjärntecken 

kontakten är född i 

Adress 

 gatunamn eller gatunummer/portnummer, antal trappor 

 boende i innerstad eller annan stadsdel, förort, samhälle, by 

 har ursprung från annat land eller annan ort, tidigare adress 

Om index varit hemma hos kontakten kan en beskrivning av området vara till hjälp, tex; 

 nära en viss station, tåg eller busshållplats 

 nära en viss affär, park, sportanläggning eller annan speciell byggnad 

 parallellgator, korsningar 

 beskrivning av huset som kontakten bor i 

Skola, arbetsplats, yrke 

Fråga om index vet om kontakten går i skola och så fall vilken skola. Smittskyddet har möjlighet att 

söka via skolhälsovården. Arbetsplats, yrke är också bra att veta om man kan knyta namnet till ett 

visst företag eller bransch.  

Hobby, fritidsintressen, bil/MC-ägare, finns på sociala medier 
All information kan vara till hjälp när man söker efter en kontakt tex kontaktens familj/föräldrar/syskon 

eller antal barn, gift eller ogift. I Skatteverket finns möjlighet att se familjebild samt tidigare adresser. I 

vissa fall kanske man kan identifiera kontakten via sociala medier. 

 

Kontakta alltid Smittskyddsenheten vid tveksamheter eller frågor och funderingar. 

Telefonnummer: 023-49 08 85 

www.regiondalarna.se/smittskydd 

 

 

http://www.regiondalarna.se/smittskydd

