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Centraliserad smittspårning vid positiv klamydia
INLEDNING
Klamydia klassificeras som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen och ska
smittspåras. Behandlande läkare ansvarar för att smittspårningen utförs, men
uppdraget kan överlämnas till annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild
kompetens/utbildning. Det är viktigt att snabbt hitta kontakter som har klamydia så
att de kan få behandling, dels för att minska risken för skador och dels för att
infektionen inte ska spridas till flera.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Provtagande mottagning
Patienten lämnar klamydiaprov på mottagningen och informeras om sjukdomen
samt får muntliga och skriftliga förhållningsregler. Förhållningsregler ges redan vid
misstanke om infektion. Att förhållningsregler har givits ska journalföras, t.ex. ”enligt
patientinformationsblad daterat 2016-10-21”. Patienten informeras även om att vid
eventuellt positivt provsvar medverka vid smittspårning och att den utförs av annan
vårdgivare. (Undantag patienter på Ungdomsmottagningen Västmanland,
Venereologmottagningen samt Kvinnokliniken.)
Vid negativt provresultat
Patienten kontaktas för att informeras om provsvaret om inget annat bestämts vid
besöket. Eventuellt behöver andra åtgärder vidtas om patienten har fortsatta besvär.
Vid positivt provresultat
Patienten kontaktas för att informeras om hens positiva provsvar samt får tid för
behandling och recept på den provtagande mottagningen. Vid behandlingstillfället
informeras patienten om att en remiss för smittspårning skickas till antingen
Västmanlands Ungdomsmottagning eller till Venereologiska mottagningen. Detta är
beroende av patientens ålder. Remiss för patienter till och med 22 år, skickas till
Västmanlands Ungdomsmottagning samt patienter 23 år och äldre till venereologiska
mottagningen, Västerås. Remiss för smittspårning skickas till smittspårande
mottagning direkt efter att patienten informerats.
Remiss
Provtagande mottagning skickar särskild remiss för smittspårning via Cosmic.
Remissen till respektive smittspårande mottagning söks via denna sökväg:
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Centraliserad smittspårning vid positiv klamydia
Sökväg till remiss Ungdomsmottagningen
•
•
•
•
•
•
•
•

Meny/remiss/skicka remiss
Remisstyp, ”vårdbegäran”
Mottagande enhet, välj ”Lägg till fler alternativ"
Välj Region Västmanland
Välj Primärvård Psykiatri och Habiliteringsverksamhet
Välj Primärvård Västmanland
Välj Ungdomsmottagning
Välj Västerås Ungdomsmottagning

Sökväg till remiss Venereologen
•
•
•
•

Meny/remiss/skicka remiss
Remiss, ”vårdbegäran”
Mottagande enhet, välj ”Hudmottagningen”
Remissmall, välj ”Smittspårning”

Viktigt att fylla i remissen så fullständigt som möjligt för att säkerställa och underlätta
smittspårningsarbetet.
Smittspårarna bekräftar provtagande mottagning att remissen är mottagen och
därmed är de ansvariga för att smittspårningen blir utförd.
Patient med positivt provsvar som inte kommit för behandling
Utför åtgärder enligt instruktionen ”Utebliven behandling vid klamydiainfektion,
anmälan till smittskyddsläkaren”.
Skicka även remiss till smittspårande mottagning med frågeställning om behandling
och smittspårning. På frågan ”Behandling påbörjad” ange svar nej samt orsak (ex
patienten har ej gått att nå).
Smittspårande mottagning
Vid erhållen remiss påbörjas smittspårningen. Patienten kontaktas via telefon eller
brev för tid för smittspårning. Smittspårningen kan utföras via telefon, videosamtal
eller genom ett personligt besök. Detta bestäms utifrån det enskilda ärendet.
Smittspårningen ska ske utifrån Socialstyrelsens skrift ”Smittspårning vid sexuellt
överförbara infektioner”.
Anmälan i SmiNet
Den smittspårande mottagningen anmäler fallet i SmiNet så snart smittspårningen av
patienten har påbörjats. Viktigt att anmälan är fullständigt ifylld! Om smittspårningen
dröjer på grund av att patienten exempelvis är bortrest eller om provtagande enhet
har skickat ”Anmälan till smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen (2004:168)” till
Enheten för smittskydd och vårdhygien, gör smittspårande enhet en anmälan i
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SmiNet med de uppgifter som hittills finns om patienten. Anmälan får sedan
kompletteras efter att behandling och/eller smittspårning har genomförts.
Patient som inte medverkar vid smittspårning
Den smittspårande mottagningen skickar ”Anmälan till smittskyddsläkaren enligt
smittskyddslagen (2004:168)” till Enheten för smittskydd och vårdhygien.
Patienter provtagna via 1177 Vårdguidens e-tjänster
Patienter som har beställt klamydiaprov via internet på 1177 Vårdguidens e-tjänster
och där provet påvisat klamydia, ska själv ta kontakt med smittspårande mottagning
för behandling och smittspårning. Vilken mottagning patienten ska kontakta anges i
provsvaret till patienten som skickas ut från mikrobiologen. I provsvaret ska även
förhållningsregler och telefonnummer till de aktuella mottagningarna finnas med.
Patienter till och med 22 år ska ta kontakt med Ungdomsmottagningen Västmanland
och patienter 23 år och äldre med Venereologiska mottagningen.
Patienter som inte hör av sig för behandling och smittspårning kontaktas av personal
vid de smittspårande enheterna. Behandling och smittspårning av patienter som
provtagits via 1177 Vårdguidens e-tjänster, sker på Ungdomsmottagningen
Västmanland eller Venereologiska mottagningen utifrån ålder enligt ovan.
UTBILDNING
Smittspårarna kommer årligen att bjudas in till utbildning i smittspårning av Enheten
för smittskydd och vårdhygien.
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