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 Karolinska ( patientområde Infektionssjukdomar)

Initiativtagare till projektet 

 AbbVie

 Gilead

 MSD

 ICT Health Support AB 



3

Linkage C teamet 

 Soo Aleman, projektledare

 Katarina Rosén, projektledare

 Mika Liljebäck, Leg. Sjuksköterska

 Heidi Holmström Larm, Leg. Sjuksköterska

 Maria Haglund, Projektadministratör/undersköterska.
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Bakgrund

 Ytterligare insatser krävs.

 Många söker vård i ett sent skede pga avsaknad av 
symtom. 

 Nå WHOs mål om eliminering av Hepatit C till 2030. 

 Största riskgruppen för smitta är personer som 
injicerar droger. 



 Naturlig övergång till rutinsjukvård efter projektavslut.
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Syftet med projektet 

 Erbjuda provtagning, diagnosticering och behandling. 

 Upprätta samarbete mellan vårdinstanser som kommer 
i kontakt med personer i riskgrupp. 

 Utveckla nya metoder för att nå personer som injicerar 
droger eller som tidigare gjort detta. 
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Påbörjade samarbeten

 BCS Mottagning 44/ITOK

 BCS Rosenlundsmottagningen

 BCS S:t Eriksteamet

 BCS Funkis

 BCS Resursteamet

 Brukarföreningen Stockholm

 Convictus

 Rebeckahemmet

 Prima Maria LARO 



Inkluderade i projektet

 Ett positivt HCV-RNA sedan tidigare

 223personer

 Många av dessa har aldrig tidigare haft kontakt med 
infektionssjukvården. 
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Besök hos Linkage C sjuksköterska 

 Frågor till patienten, sociodemografiskdata

 Smittskyddinformation

 Frågeformulär Baseline

 Audit- C & ASRS v.1.1

 Blodprover

 Fibroscan alt. APRI-score. 
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Efter besök hos Linkage C sjuksköterska 

 Vårdkonferens

 Beslut om åtgärd baserat på fibrosstadium

 Uppföljande besök bokas in
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Under behandlingen 

 Linkage C sjuksköterska träffar patienten vid 
behandlingsstart, vecka 4 i behandlingen samt FU12 .

 Samverkan mellan Linkage C sjuksköterska och LARO-
sjuksköterska samt volontärer på Brukarföreningen 
under behandling med frågor som uppkommer. 

 Prover vid FU24 sker på LARO-mottagning alt. 
Karolinska lab. 

10



Under året som gått

 223 patienter varav 167 startat behandling. 

 Kartlagt provtagningsstatus inom Metadonsektionen, BCS 

(n=544)

 Skapat sjuksköterskeledd-mottagning med bedömningar. 

 Uppsökande verksamhet ( LVM-hem, behandlingshem, 

Brukarorganistationer)
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Forts.

 Arbete med länkning av borttappade patienter. 81brev 

skickade till patienter med tidigare remiss till IMB-

mottagningen. 

 Kunskapshöjande insatser. 

 Länkning av vård till patienter som ej har kontakt med 

vården ”Ingen ska ha hepatit C”

 Introduktion av GeneXpert på marknanden
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Startade hepatit C behandlingar inom 
Linkage C tom 31 augusti-19. 

Antal 

startade

Utläkta Non-

respons

e

Ej 

lämnat 

FU12 

prov

ITT SVR PP SVR

2018 63 59 0 4 

(2avlidit)

94% 97%

2019 104 33 (45 

nått tid 

för FU12)

1 11 73% 97%
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Erfarenheter såhär långt 

 Många positiva patienter

 Fullt möjligt med behandling av HCV på andra platser 
än infektionsmottagning. 

 God utläkning samt följsamhet i behandling även hos 
personer med pågående drog/alkoholanvändning. 
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Tack för er tid! 
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