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Vilka bör testas för hepatit C? 
• Personer som injicerar eller använder droger eller dopingpreparat (upprepas minst 

2 ggr/år om ej redan känd hepatit C)* 
• Personer som tidigare injicerat droger eller dopingpreparat, även enstaka gånger* 
• Fortsätt att testa personer som går i substitutionsbehandling (om inte redan känd 

hepatit C) 
• Personer som söker vård med alkohol eller substansrelaterad problematik 

(inklusive intoxikationer) 
• Personer som är eller har varit intagna i kriminalvården*   
• Personer som kan ha fått blodprodukter före 1992 (t.ex. genomgången 

hjärtoperation eller neonatal-vård som barn, cancervård, trauma, gyn-operationer, 
förlossningar med blodförlust) i Sverige och övriga Västeuropa, Nordamerika, 
Japan, Nya Zeeland, Australien. För övriga länder, alla som fått blodprodukter 
oavsett tidpunkt. 

• Personer som tatuerat/piercat sig under orena förhållanden* 
• Sexpartner till personer med hepatit C, barn till kvinnor med hepatit C, mödrar till 

barn med hepatit C 
• Män som har sex med män, med högriskbeteende för sexuell smitta*. (Med 

högriskbeteende menas till exempel varit mottagare av analsex utan kondom eller 
haft chemsex.)  

• Personer som säljer sex mot ersättning* 
• Personer från länder där hepatit C är vanligt (t.ex. Egypten) – länk!*  
• Personer som har en annan blodsmitta (hepatit B, hiv) 
• Personer som har förhöjda transaminaser (ASAT/ALAT) 
• Personer med gulsot (icterus), skrumplever eller levercancer 
• Personer med graviditets-cholestas (ICP – intrahepatisk cholestas under 

graviditet) 
• Personer som önskar testa sig, utan angiven orsak. 

 
* Dessa personer bör samtidigt erbjudas test för hiv och hepatit B  
 
Personer som finns med på listan bör erbjudas HCV-provtagning även om personen sökt 
av en helt annan orsak. 
 
Se även lista över länder med hög förekomst av hepatit C  Extern länk 
 
Referens: Nationell elimineringsplan -Plan för eliminering av hepatit C 
(kunskapsstyrningvard.se) 
 

http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/hepatit/lander-med-hog-forekomst-av-hepatit-c.pdf
https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.bbb1cad18270128546daba4/1661500636011/Hepatit-C-elimineringsplan-2022-08-26.pdf
https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.bbb1cad18270128546daba4/1661500636011/Hepatit-C-elimineringsplan-2022-08-26.pdf
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