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Hepatit C - Smittspårning, standardbrev 

Syfte 

Att säkerställa likvärdig handläggning vid smittspårning. 

Omfattning 

Region Norrbotten, Infektionssjukvård 

Mallar Standardbrev 
Här följer 3 standardbrev (smittspårningsbrev) som skickas till patienter 

som ska kallas för provtagning i en smittspårningskedja: 

Kallelse till provtagning  

Skickas som första uppmaning att ta kontakt med sjukvården för provtagning. 

Kom ihåg att i mallen skriva in korrekt namn på personen som kontaktas och 

namn, telefonnummer och adress till dig som smittspårar. 

Observera! 

I vissa situationer kan det finnas behov att skicka ett brev där det inte framgår var-

för man vill ha kontakt utan där personen bara uppmanas att kontakta den som 

sköter smittspårningen så snart som möjligt i ett angeläget ärende. Dessa brev ut-

formas av smittspåraren efter behov. 

Om man skickar ett sådant icke standardiserat brev skall en kopia sparas i smitt-

spårningshandlingarna. 

Påminnelse  

Om patienten inte tagit prov eller kontaktat den som smittspårat inom 3 veckor 

skickas påminnelse. 

Remiss för provtagning  

Bifogas alltid kallelse för provtagning och påminnelse. 

Kom ihåg att fylla i uppgifter om vem som skall provtas och vart bekräftelsen skall 

skickas. 
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Kallelse till provtagning  
 

Vi har fått uppgifter som innebär att Du snarast skall ta kontakt med Infekt-
ionsklinik eller vårdcentral för provtagning av Hepatit C.  

 

Hepatit C är en virusinfektion som smittar via blod och ger en inflammation i 
levern. Man kan vara smittad utan att man har några symtom därför är det 
viktigt att Du uppsöker sjukvård för provtagning. Det finns behandling som i 
många fall kan bota infektionen.  

 

Du ska naturligtvis avhålla dig från aktiviteter som kan överföra smittan till 
andra tills dess du är undersökt. Du bör använda kondom vid samlag. Om 
någon kommer i kontakt med ditt blod så skall du informera om att du kan 
vara smittad.  

 

Tystnadsplikten för personal är absolut, alla uppgifter som framkommer vid 
ditt besök är sekretesskyddade. 

 
Hepatit C lyder under Smittskyddslagen, vilket innebär att du enligt lag är 
skyldig att uppsöka infektionsklinik eller vårdcentral för provtagning. 
 
Du ska ta med dig remissen till den vårdcentral eller infektionsklinik som du 
besöker. Efter provtagningen skickas den till undertecknad som bekräftelse 
på att du tagit provet.   

 

Du kan ringa Infektionsmottagningen, så ringer vi upp dig.   

Tfn 0920 – 283986, måndag – fredag 07.30 – 15.00. 

 

Du kan nå mig på tfn…………………………………………………. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Infektionsmottagingen 

Sunderby sjukhus 

971 80  LULEÅ 

 

 

 


