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Klamydia, central smittspårning
Faktaägare:
Vårdgivarens ansvar



Person med klamydiainfektion behandlas av vårdgivaren. Fast partner kallas
för klamydiaprovtagning och behandling.
Vårdgivaren fyller i remiss för smittspårning. Patientkortet kontrolleras med
aktuell adress och telefonnummer.



Remissen skickas i CC till Central smittspårningsenhet som skickar svar när
ärendet omhändertagits.



Privata vårdgivare (Linneamottagningen och Specialistläkargruppen) skickar
remiss samt får remissvar per post.



Anmälan till Smittskyddsenhet (SmiNet) görs av smittspåraren via CC, mall:
"Sex/samlevnad", sökord "Åtgärd".

Central smittspårningsenhet
Alt 1 - Remiss i CC inkommer från vårdgivare i Kronobergs län.
Alt 2 - Remiss per post från privata vårdgivare (Linneamottagningen och
Specialistläkargruppen, dr Iréne Savvidou).
Fyra vårdgivare i länet ansvarar för smittspårningsarbetet utifrån delegation från
KK MÖL. Uppdraget fördelas per kommun på de centrala smittspårarna.
Remisshantering enl följande:
Alt 1 - Remiss i CC bedöms, remissvar skickas att patienten är omhändertagen
och smittspårning påbörjad.
Alt 2 – Remiss från privata vårdgivare registreras som inkommande remiss i CC
och hanteras som övriga inkommande remisser. Brev skickas till vårdgivaren att
patienten är omhändertagen och smittspårning påbörjad.
Smittspårare kontaktar patienten inom 1-2 veckor per telefon alternativt besök på
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mottagning, och efterfrågar namn på sexuella kontakter/partner 12 månader
tillbaka i tiden. Smittspåraren skickar "Partnerbrev klamydia" +
informationsfolder Klamydia, med uppmaning om klamydiaprovtagning (vita
kuvert + porto skickas till personer <20 år).
Den vårdgivare som ombesörjer provtagningen fyller i talongen som medföljer
partnerbrev och returnerar talongen till angiven smittspårare.
När bekräftelse kommit att partnern är undersökt inklusive provresultatet
(pos/neg) antecknas detta i smittspårningshandlingen.
Om personen inte hör av sig inom 2-3 veckor får han/hon ett brev, "Klamydia
påminnelse", samt informationsfolder. Om svar inte kommit inom 2-3 veckor
skickas ärendet till Smittskyddsläkaren, "Paragrafanmälan", blankett finns på
smittskyddets hemsida.
Om någon partner är smittad (positiv klamydia) upprättas en ny
smittspårningsjournal för denna patient och vederbörande smittspåras på samma
sätt.
När smittspårningen är avslutad skickas ett nytt remissvar till vårdgivaren för
information att smittspårning är avslutad. I samband med att svaret signeras
kommer en fråga om vårdåtagandet ska avslutas, svara "Ja" och ange avslutsorsak:
"Avslutad enligt plan".
Svar på partnerbrev skickas till respektive smittspårare till den mottagning som
står angivet i brevet.
Dokumentation
I CC finns: Kvinnokliniken, vårdande enhet: Central smittspårningsenhet,
vårdbegäran: Central smittspårning.
Samtliga journalanteckningar införs på patienten under Central
smittspårningsenhet gällande:


Remiss mottagen



Smittspårning påbörjad
Smittspårning avslutad och behandlande läkare/barnmorska meddelad.
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I kvinnoklinikens G-katalog finns mapp för: Central smittspårningsenhet, särskild
behörighet utfärdas.


Mall för smittspårningshandling



Mall för brev till skolsköterskor
Mall för partnerbrev
Mall för påminnelsebrev till partner
En mapp för varje smittspårare (AG, AB, JL, SN), där
smittspårningshandlingar sparas ner.





Partneruppgifter fylls i på smittspårningshandling och indexnummer. När
smittspårningen är avslutad skrivs smittspårningshandlingen ut, raderas i Gkatalogen och sparas i en pärm på respektive smittspårares mottagning (ny pärm
varje kalenderår). Varje år börjar med indexnummer 1.
Smittspårningshandlingen sparas i 3 år.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2018-04-30

Sida 3 av 3

