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Rutin för provtagning Projekt Hepatit C
Syfte
Alla patienter med hepatit C ska numera erbjudas behandling för att begränsa sjuklighet och
smittspridning. Det finns sedan ett par år tillbaka effektiv, enkel och biverkningsfri
tablettbehandling. Smittskyddsläkaren och Infektionskliniken i Kalmar har gemensamt skickat
ut ett brev till alla personer i länet med tidigare anmäld hepatit C som inte har kontakt med
infektionskliniken.

Omfattning och ansvar
I brevet informeras om de nya behandlingsmöjligheterna och personen uppmanas att
kontakta sin hälsocentral eller Infektionsmottagningen i Kalmar för att ta prov för att se om
infektionen kvarstår. Provtagning utförs enligt beskrivningen nedan och svar går till läkare på
Infektionsmottagningen. Om infektionen kvarstår kommer personen att kallas till
Infektionsmottagningen i Kalmar för läkarbesök. Om infektionen läkt ut informerar
infektionsläkare personen om detta. Hepatit C är en allmänfarlig sjukdom enligt
smittskyddslagen och all provtagning och behandling är därför kostnadsfri.
Vid frågor kontakta:



Infektionskliniken
Smittskydd Kalmar län

telefon: 0480-44 84 97 eller 44 84 77
telefon: 0480-384 94, 813 36 eller 845 30

Rutin
1. Infektionskliniken och Smittskydd Kalmar län identifierar aktuella personer.
Gemensamt brev skickas. Infektionsmottagningen gör en provplanering för HCV-RNA
i Cosmic.
2. Personen kommer för provtagning till sin hälsocentral eller till infektionsmottagningen.
3. Ta Hepatit C-RNA PCR, ett serumrör med gul kork, artikelnummer 3197 (även PPTrör kan användas).
4. Brevsvar kommer från infektionsläkare.
Personer som hört talas om Projekt Hepatit C men inte fått brev ännu samt personer
som önskar allmän blodsmittescreen
Provtagningsunderlag görs i Cosmic och provsvar ställs till en läkare på den vårdenhet där
provet tas. Om blodsmittescreen utfaller positivt är det den läkare som får provsvaret som
ansvarar för att informera patienten, ge förhållningsregler enligt smittskyddsbladet och
remittera till infektionskliniken för fortsatt omhändertagande.
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