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Indledning 
I henhold til Hjemmestyrets bekendtgø-relse 
nr. 4 af 1. februar 1996 om anmel-delse af 
erhvervet immundefekt syndrom (AIDS) og 
indberetning af HIV-antistof undersøgelser og 
fund til Embedslægein-stitutionen i Grønland 
fremgår, at HIV/-AIDS overvågningen i 
Grønland fremover kommer til at bestå i tre 
delelementer: 
 
1) Individuel personidentificerbar an-

meldelse af personer med diagnosen 
AIDS via lægerne i Grønland. 

 
2) Individuel anonym indberetning af 

HIV-positive via lægerne i Grøn-
land. 

 
3) Individuel anonym indberetning fra 

laboratoriet ved Dronning Ingrids 
Hospital af HIV-testede til en kryp-
teret database. 

 
 
1. AIDS 
Nydiagnostiserede tilfælde af AIDS, skal af 
lægen anmeldes til Embedslægein-stitutionen 
i Grønland på blanket ELI-7-00 (Individuel 
anmeldelse af smitsomme syg-domme m.v.), 
bilag 1. Der henvises til Embedslægeinsti-
tutionens vejledning herom. 
Er der tvivl om, hvorvidt en AIDS-patient er 
anmeldt til Embedslægeinstitutionen, bør der 
tages kontakt hertil alternativt sendes ny 
anmeldelse. 
Vedrørende kontaktopsporing, kontrol, under-
søgelse og behandling af AIDS-patienten hen-
vises til "HIV/AIDS-Manual", en vejledning i 
diagnostik og behandling i Grønland af over-

læge i venerologi Ellis From, udsendt af Di-
rektoratet for Sundhed og Miljø. 
 
 
2. HIV-positive 
Enhver læge, der foretager undersøgelse af en 
person for HIV-antistof (anti-HIV), skal, 
såfremt prøven er positiv og konfir-meret ved 
de sædvanlige anvendte meto-der, indberette 
dette anonymt til Embedslægeinstitutionen i 
Grønland, på blanket ELI-1-96 (Indberetning 
af HIV-antistof positive personer), bilag 2. 
Udfyldelsen af blanketten bør ske i samråd 
med den HIV-positive. 
Vedrørende kontaktopsporing, kontrol, un-
dersøgelse og behandling af den HIV-posi-
tive henvises til "HIV/AIDS-Manual", en 
vejledning i diagnostik og behandling i Grøn-
land af overlæge i venerologi Ellis From, 
udsendt af Direktoratet for Sundhed og Miljø. 
 
 
3. Laboratorieindberetning af HIV-
antistofundersøgelser. 
Undersøgelser for HIV-antistof, der foretages 
af kystens sygehuse, skal i hvert enkelt tilfæl-
de konfirmeres ved indsendelse af blodprøve 
til centrallaboratoriet ved Dronning Ingrids 
Hospital. 
Ud over persondata skal laboratoriesedlen på-
føres testgruppe, ved at påføre tallet svarende 
til den pågældende testgruppe til højre i ru-
brikken for CPR-nr.  
Laboratoriesedlerne vil ved en snarlig revi-
dering blive forsynet med en afkrydsnings-
rubrik for testgruppe. 
 
Testgrupper: 
 1. Gravid 
 2. Bloddonor 



 3. Venereapatient 
 4. Indlagt 
 5. Ambulant 
 6. Ved ikke 
Centrallaboratoriet ved Dronning Ingrids 
Hospital  leverer hver måned laboratorie-
sedler vedrørende HIV-tests inklusive konfir-
matoriske test, der har henligget i to måneder 
i henhold til laboratoriets arbejdsprocedurer, 
til Embedslægeinstitutionen i Grønland. 

Efter indtastning i krypteret form, maku-leres 
laboratoriesedlerne i Embedslægeinstitu-
tionen.  
Blanket ELI-1-96 og ELI-7-00 er vedlagt 
vejledningen med henblik på kopiering. 
Opslag med angivelse af numre på test-
grupper, til ophængning på laboratoriets 
opslagstavle, er vedlagt. 

 
 
 
 

Embedslægeinstitutionen, den 15. september 2000 
 
 

 
 
 
Denne vejledning afløser Embedslægeinstitutionens "Vejledning om anmeldelse af AIDS og 
indberetning af HIV-antistof undersøgelser og HIV-positive fund” af 2. juli 1996, der hermed 
udgår. 


