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Smittsamma infektionssjukdomar som utgör internationella hot mot människors hälsa 

Enligt ”lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa” (SFS 2006:1570) är 

myndigheter, landsting och kommuner skyldiga att omedelbart kontakta Socialstyrelsen när de får 

kännedom om internationella hot mot människors hälsa. Följande fall av smittsamma sjukdomar 

ska rapporteras: 

A) Specifika sjukdomar 

• SARS 

• Smittkoppor 

• Mänsklig influensa orsakad av en ny subtyp 

• Polio 

• Kolera 

• Virala hemorragiska febrar (dock inte sorkfeber) 

• Pest  

• Gula febern  

• West Nile-feber 

B) Övriga smittsamma sjukdomar, efter smittskyddsläkarens bedömning, i synnerhet då  

• inverkan på människors hälsa kan vara allvarlig 

• händelsen är ovanlig eller oväntad 

• det finns en betydande risk för internationell spridning 

• det finns en betydande risk/behov för restriktioner inom internationellt resande och handel 
 

Rutin vid misstänkt smittsam infektionssjukdom som kan utgöra ett internationellt hot 
mot människors hälsa vid Luleå hamn 

 

Rutinen gäller för Kustbevakningen, Tullverket, Gränspolisen, Polisen, Region Norrbotten, Luleå 

kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten, Luleå hamn samt andra som får information om misstanke 

om smittsamt internationellt hot mot människors hälsa.  
 

Om misstanke uppstår om att ett fartyg bär på en smittsam infektionssjukdom som kan utgöra ett 

internationellt hot mot människors hälsa (se nedan) ska alltid Luleå Hamns beredskapschef och 

smittskyddsläkaren i Region Norrbotten kontaktas. 
 

 1.  Den som misstänker att smitta finns ombord på ett fartyg underrättar Luleå Hamns 

beredskapschef via SOS Alarm, telefon 112 (eller direkt 070-325 12 87).  

 Luleå Hamns beredskapschef har till uppgift att: 

 • aktivera larmkedjan enligt nedan 

 • samla information om fartyget och vidarebefordra denna enligt nedanstående rutin 

 • vara smittskyddsläkaren och övriga myndigheter behjälplig med beslutsunderlag och praktiska 

frågor som t.ex. avspärrning, transport till fartyget mm. 
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 2. Region Norrbottens tjänsteman i beredskap (TIB NLL) söks via SOS Alarm, telefon 112, och 

begär att TIB NLL kontaktar smittskyddsläkaren eller dennes ersättare. Under kontorstid kan 

smittskyddsläkaren kontaktas på telefon 0920-28 22 45 (0920-28 36 16). 
 

 3. Om man inte omedelbart får kontakt med smittskyddsläkaren, och fartyget strax ska in i Luleå 

hamn, ska Luleå Hamns beredskapschef (telefon 112) informeras om att smittskyddsläkaren ska 

bedöma om smittsamt internationellt hot mot människors hälsa föreligger.  
 

 4. Informationen till Smittskyddsläkaren ska innehålla:  

 • Namn på fartyg och kapten  

 • Hur kontakt kan tas med kapten  

 • Rederi och agent och dess telefonnummer  

 • Avresehamn och besökta hamnar med tidsuppgifter  

 • Antal personer och eventuellt djur ombord  

 • Last  

 • Beräknad ankomst till Luleå hamn  

 • Orsak till misstanke om smittsamt internationellt hot mot människors hälsa 

 • Antal sjuka/personer med symtom  

 • Om kapten kan uppvisa nödvändiga certifikat  
 

 5. Om Smittskyddsläkaren bedömer att misstanke om smittsamt internationellt hot mot 

människors hälsa kvarstår kontaktar denne:  

 • Luleå Hamns beredskapschef 

 • TIB vid Region Norrbotten  

 • TIB vid Länsstyrelsen via SOS Alarm (dygnet runt)/Länsveterinär via Länsstyrelsens växel    

(kontorstid) 

 • Kustbevakningen/Tullverket  

 • Räddningstjänstens inre befäl Luleå kommun  

 • Polisen  

 • Folkhälsomyndigheten 
 

 6. Luleå hamn styr fartyget till adekvat förutbestämd kaj och ordnar med avspärrning i 

förekommande fall. Biträde från polisen begärs vid behov. 
 

 7. Smittskyddsläkaren organiserar tillsammans med regionens TIB och infektionsbakjour en 

bedömning av personerna på fartyget.  
 

 8. Luleå hamn ordnar med undersökningslokal för personer i personalbyggnaden i 

Victoriahamnen eller i Sjöfartshuset på Strömören. Uppsamlingsplats är vid Uddebovakten 

(SSAB). Ansvarig för eventuell transport ut till fartyg är Luleå Hamns beredskapschef. 
 

 9. Länsveterinären eller distriktsveterinären organiserar eventuell undersökning av djur.  
 

10. Luleå hamn ordnar med undersökningslokal för eventuella djur. 
 

11. Smittskyddsläkaren beslutar om åtgärd efter att undersökning av personer gjorts, och 

veterinär/jordbruksverket beslutar på motsvarande sätt om åtgärd vad gäller djur.  
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Hantering av fall av smittsam infektionssjukdom som kan utgöra ett internationellt hot 
mot människors hälsa vid Luleå hamn 
 

Luleå kommun  

Bedömer och ansvarar vid behov för desinfektion av objekt och eventuell skadedjursbekämpning 

Bedömer och ansvarar vid behov för omhändertagande av eventuellt smittsamt avfall från fartyget 

Meddelar vid behov andra berörda myndigheter 
  

Luleå hamn  

Dirigerar fartyget  

Ordnar med lokaler och eventuell transport av sjukvårdspersonal 

  

TIB vid Region Norrbotten 

Kontaktar Smittskyddsläkaren eller dennes ersättare  

Stödjer smittskyddsläkaren i organiserandet av sjukvårdinsats  

 

Smittskyddsläkaren  

Organiserar sjukvårdinsats i samråd med TIB vid Region Norrbotten 

Bedömer vidare handläggning  

Kontaktar och informerar alla intressenter inklusive Folkhälsomyndigheten  

  

Primärvården   

Bistår infektionsbakjouren vid behov med personundersökning dagtid med utgångspunkt från 

Stadsvikens hälsocentral 

Bistår infektionsbakjouren vid behov med personundersökning jourtid med hjälp av distriktsläkare i 

beredskap  

 

Infektionssektionen vid Sunderby sjukhus  

Infektionsbakjour ombesörjer personundersökning på fartyget efter samråd med smittskyddsläkaren  

Stöttar sjukvårdsinsatsen och tar emot sjuka som behöver slutenvård 

 

Länsstyrelsen i Norrbotten 

Länsveterinär hanterar eventuella djur som är smittsamma i samråd med Jordbruksverket  

Länsstyrelsen har samordningsansvar vid eventuell regional kris  

  

Distriktsveterinär  

Hanterar eventuellt smittsamma djur  

  

Kustbevakningen och Tullverket  

Kontaktar myndigheterna i land och kan ha kontakt med utländskt fartyg och fartygskapten innan 

och när det angör svensk hamn  

 

Transportstyrelsen  
Är den myndighet som kan stoppa ett fartyg att gå in i en hamn 

  

Polisen och Gränspolisen  

Kontaktar myndigheterna i land och stöttar myndigheterna i arbetet med infektionssjukdom som 

kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa 


