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Hepatit C- Standardjournalmall, 
förhållningsregler 

Syfte 

För att säkerställa och underlätta dokumentation av information om förhållnings-

regler för smittsamma patienter. 

Omfattning 

Region Norrbotten, Infektionskliniken 

Rutinbeskrivning 

Följande text kan i normalfallet kopieras in i patientjournalen som 
dokumentation att patienten fått förhållningsregler enligt Smittskyddslagen 
2004:168 
 

Patienten har idag på det språk som patienten förstår erhållit muntlig och skriftlig 

patientinformation avseende hepatit C enligt Sveriges smittskyddsläkarförenings 

smittskyddsblad anpassad för Norrbottens län landsting 2014-05-26, samt följande 

förhållningsregler: 

 Du måste komma på de återbesök och provtagningar som din behandlande 

läkare anser nödvändiga.  

 Du måste berätta att ditt blod är smittsamt när du söker sjukvård eller tand-

vård.  

 Om någon får ditt blod i ögon, näsa, mun eller på huden, skölj med vatten. 

Hud som exponerats för blod kan efter sköljning med vatten desinfekteras 

med t ex klorhexidinsprit. Du måste informera personen om att blodet är 

smittsamt med hepatit C och att han/hon snarast skall ta kontakt med sin 

vårdcentral eller infektionsmottagning.  

 Dela inte toalettartiklar som rakhyvel, rakapparat eller tandborste med 

andra.  

 Om du injicerar narkotika måste du ha egna sprutor och kanyler och inte 

låta andra använda dessa. Du får inte använda gemensam blandningskopp 

och injektionsverktygen måste förvaras så att de ej utgör en smittrisk för 

andra.  

 Du bör ej tatuera dig, ta hål i öronen eller låta utföra annan behandling där 

skarpa verktyg används och där blödning kan uppkomma. Om du ändå vill 

göra detta måste du berätta att du har hepatit C.  

 Du får inte ge blod, donera sperma, organ eller vävnad för transplantation. 

 Om det finns risk för blödning och/eller slemhinneskada vid samlag/annan 

intim kontakt ska du informera din partner om att du har hepatit C. Det gäl-

ler även om ni planerar att använda kondom/femidom/slicklapp.  

 Om det finns risk för blödning och/eller slemhinneskada vid samlag där 

penis är inne i slidan, ändtarmen eller munnen ska kondom användas under 

hela samlaget.  
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Patienten är informerad om att hepatit C är en allmänfarlig sjukdom enligt Smitt-

skyddslagen och att som smittad är man därför skyldig att följa de förhållningsreg-

ler som läkaren ger. Patienten är också informerad om att man kan begära att smitt-

skyddsläkaren skall pröva de förhållningsregler man fått.  
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