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Hepatit C -Behandlande läkares åtgärder 
enligt SML, smittskyddsanmälan samt 
journalföring 

Syfte 
Här beskrivs den behandlande läkarens ansvar inklusive åtgärder enligt Smitt-

skyddslagen. Vilka åtgärder som ska vidtas. 

Behandlande läkare – åtgärder enligt 
Smittskyddslagen 

Den behandlande läkaren ska 
 Göra en medicinsk bedömning av patienten och utifrån den lägga upp stra-

tegi för uppföljning samt överväga indikation och möjlighet för behandling 

 Informera patienten om sjukdomen och dess konsekvenser samt förklara 

och rekommendera specifik uppföljning, möjligheter till behandling och 

andra stödjande insatser 

 Om indikation finns planera, starta upp och genomföra behandlingsinsats 

 Ge patienten råd och anvisningar samt vidta och initiera stödjande åtgär-

der (ex missbruksvård, psykiatrisk vård, kuratorskontakt) för att hindra 

smittspridning. Smittskyddsblad (se länk nedan eller på Smittskyddsläka-

rens hemsida) med s.k. ”Förhållningsregler” skrivs ut, genomgås muntligt 

och lämnas ut skriftligt till patienten. Patienten informeras att man har rätt 

att få sina förhållningsregler prövade av Smittskyddsläkaren. 

 Se till att smittspårning utförs och uppföljning sker. I normalfallet sker 

smittspårning i samband med första kuratorskontakten vid patientens 

första återbesök. Remiss till kurator utfärdas. 

 Anmäla konstaterade fall till Smittskyddsläkaren samt följa upp patienten 

även ur smittskyddsaspekt. Informera och samarbeta med Smittskyddslä-

karen i smittskyddsfrågor. Anmäla till Smittskyddsläkaren om patienten inte 

dyker upp på planerade mottagningstiden (upprepade gånger) eller på an-

nat sätt försvinner.   

 Sända remiss och övertagandemeddelande till ny behandlande läkare om 

patienten byter läkare exempelvis om flytt till annan ort utanför länet  

 Vid övertagande av behandlingsansvar underrätta den tidigare behand-

lande läkaren om att övertagande av behandlingsansvar enligt smitt-

skyddslagen sker 

 Patienten erbjuds vid behov vaccination mot hepatit A och B (kostnadsfritt 

enl. SML) 

Smittskyddsblad 
 Smittskyddsläkarens ”Information till läkare”, se länk i sidomenyn.  

 Patientinformation ”Förhållningsregler”, se länk i sidomenyn.  

 Om ej svensktalande patient på patientens eget språk. Länk till översätt-

ningar finns tillgänglig i länk som ses i sidomenyn.   
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Samarbetsavtal 
I samband med initiering av uppföljning av patient med kronisk HCV-smitta bör 

kontakter inom socialtjänst, missbruksvård, psykiatri med flera relevanta till pro-

blematiken associerade vårdgivare efterfrågas. Gärna i samband med att kurators-

kontakt planeras. Om sådana kontakter föreligger eller om det finns skäl att tro att 

sådana kontakter kommer att behöva tas kan en samarbetsavtal fattas med pati-

enten. Att patienten accepterar kommunikation – ”bryta sekretess” – mellan oss på 

Infektionskliniken och den andra vårdgivaren. Sådan överenskommelse ska doku-

menteras i journalen. Se dokumentet ”Hepatit C – Associerade vårdgivare, kontak-

ter”. 

Journal 

Journal upprättas där det förutom anamnes och status dokumenteras 
 Att smittspårning påbörjats och vem som sköter smittspårning  

 Att fallet anmälts enligt SmL. Förs in under sökordet SmiNet 

 Att förhållningsregler givits och vilka. Standardjournalmall finns för detta 

 I förekommande fall dokumentera och anmäla byte av behandlande läkare 

och bekräfta detta till inremitterande via journal-kopia eller svar på formell 

begäran av övertagande av behandlingsansvar 

 

Smittskyddsanmälan 

Anmälan enligt SmL i SmiNet görs om  
 Nytt fall (positiv HCV-ak alternativt positiv Immunblot/PCR  

 Ny behandlande läkare (även inom kliniken).  

 

”Smitta”- knappen i VAS tänds. 
 Anges blodsmitta – datum – klinik     

 

 


