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Vem som helst har rätt att komma in på vårdcentralen och hämta kit för klamydia
egenprovtagning.
Patienten får en vit lapp i receptionen där man kryssar i ”hämta ut klamydia kit”
och sedan sitter ner i korridoren utanför laboratoriet där undersköterskorna delar
ut provet efter att man kontrollerat legitimation. Kan man ej legitimera sig delas
inget prov ut.
Man behöver ej skriva någon anteckning i Cosmic p.g.a. att man lägger in remiss.
Informera patienten och lägg in provet i Cosmic. Det beställs på samma sätt som
andra mikrobiologiska analyser beställs. Analysen ställs till Madeleine Lindberg
som är ansvarig för provsvaren (se separat papper hur man lägger in remissen,
finns i lådan på laboratoriet).
Jourläkarcentralen
På Jourläkarcentralen bör vi inte lämna ut några prover eftersom det blir svårt
med uppföljningen. Patienten bör hänvisas till ordinarie vårdcentral. Endast om
mycket starka skäl finns lämnas provet ut, då man samtidigt får göra klart med
patienten att uppföljningen sker på den listade vårdcentralen.
Det har dykt upp patienter som sökt helgtid för att få behandling så snabbt som
möjligt när de fått svar om att de är klamydiasmittade. Även där bör de i första
hand hänvisas till vårdcentral men i de fall där det inte går att göra det kan man ge
behandling och påpeka för patienten att uppföljning kommer att ske från
vårdcentralen och smittskyddet. Anmälan för smittspårning får göras från
ordinarie vårdcentral och vårdcentralen kan meddelas via fax.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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