
Hepatit C är en leverinflammation 
som orsakas av ett virus, som 
överförs genom kroppsvätskor, 
framförallt blod, t ex via orena 
kanyler eller annat material som 
använts vid drogmissbruk. 
Smittöverföringsrisk vid samlag är 
låg.

Infektionen ger oftast inte några 
symtom men man kan gå ned i vikt, 
bli trött och illamående. Enstaka 
som smittats får gulsot. För de som 
insjuknar dröjer det 1 till 3 månader 
från smittotillfället innan symtomen 
kommer. 

Hepatit C kan läka ut av sig själv 
men blir oftast kronisk, vilket kan 
leda till leverskador. Alkohol ökar 
risken för leverskada.

Både akut och kronisk hepatit C 
behandlas idag med läkemedel där 
nästan alla som får behandlingen 
blir friska. 

Det är viktigt att hepatit C-smitta 
inte sprids vidare. 
Hepatit C omfattas av 
Smittskyddslagen. 

Provtagning rekommenderas: 

• Patienten ber om provtagning

• Delat spruta med annan person

• Misstanke pågående drogberoende

• Partner med känd hepatit C eller missbruk 

• Fått blodtransfusion i Sverige före 1992 eller utomlands 
och osäkert om blodet testats

• Oklara förhöjda levervärden.

Överväg samtidig provtagning hepatit B eller andra prover 
utifrån anamnes ex STI, HIV mm, vägledning. 

Barn- och 
ungdomsklinik
- Kliniska kontroller och 
ställningstagande till 
behandling 
- Smittspårning om ej 
utförd på annan klinik
- Kompletterande 
smittskyddsanmälan.

Smittskyddsenheten
”Paragrafärenden”
Handläggning enl interna rutiner. 
Meddelande till anmälande läkare när 
ärendet avslutats.

Remiss till specialistklinik
För ev behandling och uppföljning

- till infektionsklinik om
 ≥ 18år
Vid tolkbehov ange språk.

- till barnklinik 
  - om ålder <18 år 
Vid tolkbehov ange språk.
Förutom vanlig remiss utfärda 

Remiss till central smittspårare

Provtagningsanvisningar hepatit C (S-HCV-ak)
OBS! Provtagning ej tillförlitlig förrän 3 mån efter smittoöverföring. Vid nylig exposition ta 0-prov samt nytt prov efter 3 månader.

Patientinformation: 
1177.se om hepatit C

Umo.se om hepatit

Om hepatit C och graviditet 
från Infpreg

Infektionsklinik
- Kliniska kontroller och 
ställningstagande till 
behandling 
- Smittspårning om ej 
utförd på annan klinik
- Kompletterande 
smittskyddsanmälan.

Brevmall utläkt 
hepatit C

Om du misstänker smitta ska du 
kontakta din hälso/vårdcentral för 
provtagning. Om du är under 23 år 
kan du vända dig till Ungdoms-
mottagning.

Du bör genomgå provtagning om 
du har:
- delat injektionsverktyg
- på annat sätt varit i kontakt med 
blod som kan ha varit smittat, t ex 
via blodtransfusion utomlands.
- om du fått blodtransfusion före 
1992 (och inte provtagits tidigare).

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten: Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger

Asylhälsovård: Hälsoundersökning    Blodsmitta    OBS! Finns barn som far illa? Orosanmälan till Socialtjänst

Alla kliniker
- Provtagning enligt kriterier 
för primärvård. 

Hepatit C         

Medicinsk redaktör: Johanna Höglund. Synpunkter skickas till fb.behandlingslinjer

  

  

S-HCV-ak pos =
Påvisad aktiv eller utläkt hepatit C
Om ej tagits innan komplettera med S-Hepatit B,  
S-anti-HAV IgG immunitetskontroll, HIV, ALAT, 
albumin, PK/INR och TPK.
När svar ”S-anti-HCV IgG, konfirm Påvisat” inkommit 
görs Anmälan via SmiNet inom 2 dygn, dokumenteras 
i journal inkl. givna förhållningsregler. 
Aktivera Uppmärksamhets-
information i NCS Cross genom att skriva under 
sökordet ”Blodsmitta”. Ta P-HCV-RNA kvant för att 
bedöma om aktiv eller utläkt.

S-HCV-ak neg = 
Ej påvisad hepatit C

Preventionssamtal 
till patient med risk-
beteende, dela ut 
Smitta vid 
intravenöst 
missbruk

Anmälan via SmiNet vid

• Utebliven patient

• Brott mot förhållningsregler inklusive avbruten 
läkarkontakt 

• Avflyttning

• Byte av behandlande läkare

    

  

  

  

    

  

Neg HCV-RNA kvant Pos HCV-RNA kvant =
Akut eller kronisk hepatit C
Råd och stöd till pat. Info och 
förhållningsregler finns i Smittskyddsblad 
för läkare och för patient på svenska samt 
för patient på vissa andra språk (klicka på 
knappen Svenska).

  

Upprepa prov 
efter 3 mån
Om åter HCV-RNA 
kvant neg => utläkt 
hepatit C. Avanmäl  
i SmiNet.

  

  

  

Handläggning vid 
provtagning för 
hepatit B och C på 
ungdomsmottagning eller 
barnmorskemottagning

Hepatit B och C, Hiv och 
Syfilis - handläggning i 
vårdkedjan MHV/BB/BHV

Handläggning vid 
provtagning för 
hepatit B och C på 
ungdomsmottagning eller 
barnmorskemottagning

Hepatit B och C, Hiv och 
Syfilis - handläggning i 
vårdkedjan MHV/BB/BHV

  

OBS! Kostnadsfri 
vaccination mot hepatit A 
och hepatit B hos person 
som injicerar droger samt 
hos män som har sex med 
män (MSM). 
Kostnaden kan faktureras  
Smittskyddsenheten.
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