


Förhållningsregler allmänfarlig sjukdom 



Anmälningspliktiga sjukdomar 



 
1.1.6  Standardjournalmall - 

förhållningsregler vid hepatit C 

   
• 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 ÅÅMMDD, 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 tandvård.  
• 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. 
  
• Patienten är informerad om att hepatit C är en allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen och att som smittad 

är man därför skyldig att följa de förhållningsregler som läkaren ger. Patienten är också informerad om att man kan 
begära att smittskyddsläkaren skall pröva de förhållningsregler man fått. 

  
  

 



Sminet klinisk anmälan tarmsmitta 



www.nll.se/smittskydd 
Smittskyddsanmälan 

• Patient-ID. Alla STI diagnoser anmäls med 
sk.rikskod 1910-1010. Om det inte gäller en 
svensk medborgare ändrar man  under 
patient-ID från rikskod till annat nummer.  

• Gäller även anmälningar med fullständigt ID 
om personen inte är svensk medborgare ex 
19100101-M329 (annat nr).  

http://www.nll.se/smittskydd


Tack för idag! 

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/ 


