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Med henblik på at kunne følge spredningen af 
HIV-smitte i Grønland og for individuelt at 
kunne vejlede smittede personer samt endelig 
for at kunne forhindre smitteoverførsel fra 
mor til barn og fra blodgivere til patienter 
bestemmes følgende: 
 
 Alle patienter, der i det grønlandske sund-
hedsvæsen undersøges for kønssygdomme, 
skal tillige tilbydes blodprøve for HIV-
antistof, med mindre patienten har fået taget 
en sådan prøve indenfor de forudgående 6 
måneder. 
 
1. Alle gravide skal i forbindelse med den 

første lægeundersøgelse, hvor gravidite-
ten konstateres, tilbydes blodprøve til 
undersøgelse for HIV-antistof. 

 
2. Alle personer, der virker som bloddone-

rer i Grønland, skal undersøges for 
HIV-antistof ved hver tapning af blod 
og i øvrigt mindst 4 gange om året (se 
Embedslægeinstitutionens vejledning 
omkring blodtransfusion). 

 
3. Enhver, som mener at have været udsat 

for smitte med HIV, skal tilbydes anti-
stofundersøgelse. 

 

4. Alle voksne patienter, der i forbindelse 
med indlæggelse får taget blodprøve, 
skal tilbydes, at blodprøven også under-
søges for HIV-antistof, med mindre 
samme undersøgelse er foretaget inden-
for de foregående 6 måneder. Det er en 
forudsætning, at patienten er vågen og i 
stand til at tage stilling til et tilbud. 

 
5. Alle voksne patienter, der henvender sig 

ambulant på et sygehus, og som allige-
vel skal have taget blodprøve, skal til-
bydes undersøgelse for HIV-antistof, 
med mindre samme undersøgelse er fo-
retaget indenfor de foregående 6 måne-
der. 

 
6. I forbindelse med alle ovenfor nævnte 

situationer skal der udover blodprøve-
tagning gives patienten information om 
AIDS og om forebyggelse af smitte-
spredning. 

 
7. Det påhviler distriktslægen at sikre, at 

alle undersøgelser sker med patientens 
samtykke, dog er undersøgelse af dono-
rer obligatorisk. Det skal af patientens 
journal, respektive donorkort fremgår, 
hvornår undersøgelse for HIV-antistof 
senest er foretaget. 

 
Denne vejledning erstatter det tilsvarende Landslæge cirkulære nr. 14 gruppe C af 25.08.92 vedr. 
Rutinemæssig undersøgelse for HIV-antistof. 
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