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Förutsättningar
Ett nytt hepatit C-fall diagnosticeras på vårdcentralen. (Redan då provet togs bör det samtidigt ha klargjorts för patienten hur han/hon får besked om provsvar.)
Därefter sker följande:
1. Allmänläkaren anmäler fallet till smittskydd.
2. Allmänläkaren ger patienten förhållningsregler. Se smittskyddsblad – patientinformation
på Smittskydd Värmlands hemsida under fliken smittskyddspärm.
3. Remiss utfärdas till infektionskliniken med anamnes om pågående missbruk, leverstatus,
HCV RNA – PCR (undantag – akut hepatit, då patienten remitteras akut innan PCR svar
kommit).

Specialfall
A. Anti HCV provet är positivt men patienten dyker inte upp trots avtalad återbesökstid eller telefontid på vårdcentralen. Allmänläkaren bör då kontakta patienten vid ytterligare
två tillfällen (sammanlagt alltså tre försök att kalla patienten). Om man ändå inte nått patienten anmäls detta till Smittskydd. Detta kan göras på den vanliga anmälningsblanketten, varvid det TYDLIGT bör framgå att patienten ännu inte fått kännedom om sin diagnos. Ansvaret för att spåra patienten och meddela diagnos övergår då till Smittskydd.
Hela förfarandet bör noggrant dokumenteras i allmänläkarens journal. När och om patienten spårats och delgivits diagnos + förhållningsregler, meddelar Smittskydd Värmland
detta till vårdcentralen, som därefter kan remittera patienten till infektionskliniken enligt
ovan.

B. Patient som redan är remitterad till infektionskliniken dyker upp på vårdcentralen. Man
kan via infektionsklinikens remissvar se att patienten har uteblivit från planerat besök på
infektionskliniken eller att patienten bedömts som icke behandlingsbar p.g.a. pågående
missbruk, sociala omständigheter eller medicinska kontraindikationer. Sådan patient ska
få en speciell skriftlig patientinformation.
Del 1: Uppmaning att vända sig till infektionskliniken två år efter avslutat missbruk (används bara då patienten är missbrukare), del 2: Allmän hepatit information (ej samma information som i smittskyddsbladen). Båda dessa informationsblad kommer att finnas för
nedladdning och utskrift på Smittskydds hemsida fr.o.m. 1/5 2004. I övrigt inga åtgärder
från allmänmedicins sida.
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