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  Regelverk Smittskydd 
Peter Gröön, Landstingsjurist 

 Smittskydd Stockholm 
     



Mål med smittskydd 

   Ge individ som bär på sådan 
sjukdom stöd och behandling 

Skydda befolkningen mot 
smittsam sjukdom 

Smittskyddets, varje läkares och sjukvårdspersonals uppdrag 



Smittskyddsläkarens ansvar 



Samhällets smittskydd 

 

Samhällets smittskydd skall tillgodose 
befolkningens behov av skydd mot spridning av 
smittsamma sjukdomar. 

 

 
(1 kap. 1 § SmL) 

 



Internationellt 

 
• Smittskyddslagar finns i alla nordiska länder. Ny 

smittskyddslag i Finland med både allmänfarliga och  
smittspårningspliktiga sjukdomar. 

• Danmark – klinisk anmälan gc, hiv och syfilis på kod. 
Laboratorieanmälan av klamydia på kod. Ingen tvingande 
smittspårning. 

• Norge – smittspårning både på MRSA och klamydia. 
Tvångprovtagning inte möjligt. Däremot kan tvångsbehandling 
ske t ex för TB. 

• 12 länder (EU) rapporterar fall/laboratoriediagnoser allmänt 
• Övervakningssystem i någon form i 17 länder i Europa 



Landstings/regions ansvar för 
smittskyddet inom sitt område 

 

• Varje landsting ansvarar för att behövliga 
smittskyddsåtgärder vidtas inom 
landstingsområdet, i den mån annat inte följer 
av denna lag. 
    
 

 



Smittskyddsläkaren ansvar för 
smittskyddet i landsting/region. 

 

• I varje landsting ska det finnas en 
smittskyddsläkare. En smittskyddsläkare utses av 
en sådan nämnd som avses i 7 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen. I frågor som inte gäller 
smittskyddsläkarens myndighetsutövning skall 
denne verka under nämnden. (1:9 SmL) 

• Smittskyddsläkaren har ett samlat ansvar för 
smittskyddsarbetet inom det område där han 
eller hon verkar enligt 1 kap. 9 §. (6:1 SmL) 

 

 



Sml:s ansvar 

 I smittskyddsläkarens uppgifter ingår att: 
 

1. se till att allmänheten har tillgång till den information som behövs 
för att var och en skall kunna skydda sig mot smittsamma sjukdomar, 
 
2. ge råd och anvisningar om smittskyddsåtgärder för grupper som är 
särskilt utsatta för smittrisk, 
 
3. se till att förebyggande åtgärder vidtas, 
 
4. stödja behandlande läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal 
samt andra som är verksamma inom smittskyddet i arbetet mot 
smittsamma sjukdomar och när det behövs ge råd om lämpliga 
åtgärder, 
 

 (6 kap. 2 § SmL) 



Sml:s ansvar 

  
 I smittskyddsläkarens uppgifter ingår att: 
  

5. följa upp anmälningar om inträffade sjukdomsfall och se till att behövliga 
åtgärder vidtas för att finna smittkällan och personer som kan ha utsatts för 
smittrisk samt att ändamålsenliga råd och förhållningsregler ges till dem som kan 
ha smittats, 
 
6. bevaka att de som bär på en smittsam sjukdom får det stöd eller den vård som 
påkallas av sjukdomen eller smittrisken, 
 
7. följa att vårdgivare vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga smittspridning, 
samt 
 
8. fortlöpande följa smittskyddsläget i området. Lag (2006:194). 

 
 (6 kap. 2 § SmL) 



Smittskyddslagen 

 

• 64 anmälningspliktiga sjukdomar varav 

– 26 allmänfarliga (”ska”) 

– övriga är anmälningspliktiga (”bör”) 

 

Alla allmänfarliga är smittspårningspliktiga +  

16 st av de övriga anmälningspliktiga 



Riksdagen 

Regeringen (Socialdepartementet) 

Folkhälsomyndigheten  
Nationellt smittskyddsansvar, normerande, 

vaccinationer, befolkningsinriktade åtgärder 

Socialstyreslen 
Hälso- och sjukvård, blodprodukter 

individinriktader åtgärder 

 
 

Smittskyddsläkaren 
Myndighet och tjänsteman, 

operativt ansvar 

HSN 

Miljö- och hälsoskyddsnämnd 

Kommunen 

 
Objektburen smitta, vatten,  

mat, djur 

Behandlande läkare Lab 



Diagnoslistor  
smittsamma sjukdomar 

 

• Allmänfarliga sjukdomar (bilaga 1. SmL) 

• Samhällsfarlig sjukdom (bilaga 2. SmL) 

• Anmälningspliktig sjukdom, exkl. allmänfarliga  
 (bilaga 1. Förordning SFS 2004:255) 

• Anmälningspliktiga sjukdomar med huvudsakligen 
sexuell smittväg (bilaga 2. Förordning SFS 2004:255)  

• Smittspårningspliktig sjukdom, exkl. allmänfarliga (SOSFS 
2012:2) 

• Allmänna vaccinationsprogrammet (bilaga 3. Förordning SFS 
2004:255) 



Allmänfarliga sjukdomar 

• Med allmänfarliga sjukdomar avses 
smittsamma sjukdomar som kan vara 
livshotande, innebära långvarig sjukdom eller 
svårt lidande eller medföra andra allvarliga 
konsekvenser och där det finns möjlighet att 
förebygga smittspridning genom åtgärder som 
riktas till den smittade. 



Allmänfarliga sjukdomar smittspårningspliktiga 
STI 
• gonorré 
• klamydia 
• hiv 
• syfilis  
 
Övriga 
• difteri 
• infektion med enterohemorragisk 

E.coli 
• giardia 
• hepatit A-E 
• campylobacter 
• kolera 
• infektion med meticillinresistenta 

gula stafylokocker (MRSA) 
• sars 
• smittkoppor 

• mjältbrand 
• paratyfoidfeber 
• pest 
• infektion med pneumokocker 

med nedsatt känslighet för 
penicillin G 

• polio 
• rabies 
• salmonella 
• shigella 
• tuberkulos 
• tyfoidfeber 
• fågelinfluensa 
• virala hemorragiska febrar 
• Infektion med HTLV I eller II 
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Begreppet ”myndighetsutövning” 

 
• Utmärkande för all myndighetsutövning är att det rör sig om 

beslut eller andra åtgärder som ytterst ät uttryck för 
samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna 

 

• Det rör sig om ärenden där förvaltningsmyndigheten ensidigt 
fattar bindande beslut som får bestämda rättsverkningar av 
positiv eller negativ innebörd för den enskilde 

 

• Den enskilde befinner sig i ett beroendeförhållande till 
myndigheten 



Tvångsisolering 

Tvångsundersökning 

Smittspårning 

Avstängning 

Salmonella 

Klamydia 
Mässling 

Frivillighet 

Tvång 
Proportionalitetsprincipen i 

praktiken 
 

MRSA 

Tuberkulos 

Vattkoppor 

Ebola 



 
Myndighetsutövning i SmL 

 

• 3:2 Ansöka om tvångsundersökning 

• 3:9 Beslut om karantän 

• 4:2 Sml prövar beslutet om förhållningsregler 

• 4:8 Sml bryter sekretess och meddelar närstående diagnos 

• 5:1 Ansökan om isolering 

• 5:3 Ansökan/beslut om tillfällig isolering 

• 5:8 Sml beslut om isoleringens upphörande 

• 6:3 Anmana misstänkt smittad enligt 3:6 till provtagning 

 
 

 





Sml:s ansvar 

• Efter att ha fått en anmälan enligt 3 kap. 1 § tredje stycket eller 3 
kap. 6 §§ skall smittskyddsläkaren utreda ärendet och vidta de 
åtgärder som behövs för att få till stånd läkarundersökning av den 
som misstänks vara smittad, om en sådan läkarundersökning inte är 
obehövlig. I utredningen skall det ingå ett personligt samtal med 
den enskilde om inte skäl talar mot detta. 
 

• Efter att ha fått en anmälan enligt 4 kap. 4 § första stycket, 4 kap. 5 
§ andra stycket eller 4 kap. 7 § första stycket skall 
smittskyddsläkaren utreda den enskildes situation och behov samt 
vilka insatser som behövs för att förebygga smittspridning. I 
utredningen skall det ingå ett personligt samtal med den enskilde 
om inte skäl talar mot detta. 
 

 (6 kap. 3-4 §§ SmL) 



Sml:s 6:5 ansvar 

 Om smittskyddsläkaren uppmärksammar brister i 
smittskyddet skall han eller hon påpeka detta för den 
myndighet eller annan som har att avhjälpa 
bristerna. Om bristerna inte avhjälps och detta 
medför fara från smittskyddssynpunkt skall 
smittskyddsläkaren anmäla förhållandena till 
respektive tillsynsmyndighet. 



Underrättelse till närstående 

 
• Om en behandlande läkare får veta eller misstänker att en patient 

som bär på en allmänfarlig sjukdom inte informerat en närstående 
om sjukdomen och läkaren bedömer att den närstående löper 
påtaglig risk att smittas skall läkaren anmäla detta till 
smittskyddsläkaren. 
   Smittskyddsläkaren skall, om han eller hon gör samma bedömning 
som den behandlande läkaren, underrätta den närstående om 
smittrisken och hur den kan förebyggas. 
 

        (4 kap. 8 § SmL) 

 
Nödvändigt utlämnande 
10:2 § OSL  Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan 
myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin 
verksamhet. 
 



Samarbete mellan Sml 

 

• Smittskyddsläkarna skall samarbeta med varandra och med 
behandlande läkare i smittskyddsfrågor och lämna de 
uppgifter som behövs för verksamheten 

• En smittskyddsläkare får, om det är lämpligt och 
smittskyddsläkarna är överens om det, överlämna ett 
smittskyddsärende till en smittskyddsläkare i ett annat 
landsting 

 (6 kap. 6 och 8 §§ SmL) 



Uppgiftsskyldighet 

 
Smittskyddsläkaren kan begära ut uppgifter från: 

     -läkare och andra som är ansvariga inom hälso- och 
sjukvården 

     - personal inom enskild hälso- och sjukvård som i sin 
yrkesutövning står under tillsyn av Inspektionen för vård 
och omsorg 

 - myndigheter som genom sin verksamhet får kännedom 
om uppgifter av betydelse för smittskyddet, och 

     -den som fullgör uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet  

      



God kvalité på smittskyddet 

• Skydd mot smittspridning till osmittade 

• Smittskyddsläkaren ska ha en hög kompetens 

• Vårdhygien och smittspårare i landstinget ska ha 
en hög kompetens 

• Rättssäkerhet 

• Garantier för erforderlig vård och lämpligt stöd 

• God ledning av smittskyddsläkaren 

• Utvecklat samarbete mellan olika aktörer 



 
 
 
. 

Patientens/kontaktens 
rättigheter och skyldigheter 



 
Den enskildes generella skyldighet att 

förebygga smittspridning 

 • Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga 
försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av 
smittsamma sjukdomar. 
 

• Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller 
hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de 
åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. 
   

• Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom 
är skyldig att lämna information om smittan till andra 
människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att 
beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma. 
 

 (2:1-2 §§ SmL) 



Exempel på informationsplikt – sexuellt 
umgänge 

 

• STI – klamydia, gc och syfilis - informationsplikt 

• Hepatit B – Informationsplikt 

• Hepatit C - Ingen tvingande plikt att informera(förutom vid 
risk för blödning/eller slemhinneskada). Rekommendation att 
informera vid tillfälliga/flera sexualpartners. 

• Hiv – Välbehandlad hiv i enlighet med  kunskapsunderlaget, 
efter beslut av behandlande läkare, ingen informationsplikt. 
Alla andra har informationsplikt. 
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Beaktansvärd risk enligt SmL med beaktande av 
kunskapsunderlaget 

 
 
 
 

 
 
-----------------------------------------------------------Beaktansvärd risk enl SmL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
• Mycket låg risk -  informationsplikt bort 
• Minimal risk -  informationsplikt bort 
  
 
 

Person med obehandlad hiv, blödning eller samtidig STI -> hiv kan överföras. 
Kriterierna enligt kunskapsunderslaget är alltså ej uppfyllda 

Person med välinställd hiv -> ej beaktansvärd risk för överföring av hiv 



Konsekvens 

 

 
• Minimal risk - Mycket låg risk        Informationsplikten som förhållningsregel 

ska tas bort om behandlande läkare bedömer att patienten uppfyller 
kriterierna enligt kunskapsunderlaget.  

• Informationsplikten gäller om förutsättningarna ändras så att beaktansvärd 
risk uppstår.  

 
Konsekvens: behandlande läkare ansvarar för att ta bort informationsplikten och 
patienten för att uppmärksamma situationer där informationsplikten gäller igen.  

  
• Lagstiftaren och samhällsfunktionerna (bl a SmE och FoHM) ska 

dock säkerställa det ”absoluta” skyddet för osmittade. I nuvarande 
kunskapsläge finns därför kondom för att upprätthålla en minimal 
risk.  

Person med välinställd hiv -> ej beaktansvärd risk för överföring av hiv 



Skyddsplikt 

• STI – klamydia, gc och syfilis - kondomtvång vid orala, vaginala 
eller anala samlag. 

• Hepatit B – kondomtvång vid orala, vaginala eller anala 
samlag. 

• Hepatit C - Ingen tvingande plikt att skydda enligt riktlinjer 
från smittskyddsläkarföreningen (förutom vid risk för 
blödning/eller slemhinneskada). Rekommendation för 
kondom vid tillfälliga/flera sexualpartners. 

• Hiv - kondomtvång vid orala, vaginala eller anala samlag. 

• - 
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Partnerstudien 
Varför gjordes studien? 

• Smittorisk vid sex utan kondom och 
välbehandlad hiv  
– Evidens för heterosexuella par tydliga 

– PARTNER1: MSM ingen smitta men högre ”risk” än 
bland heterosexuella par 
• 0,46/100 CYFU (hetero) vs 0,84/100 CFYU (MSM) 

• CYFU=Couples Years of Follow-Up 

 

->Syfte att ta fram säkrare beräkningar för 
smittrisken bland MSM = PARTNER2 

 



Var och hur? 

• 75 kliniker 

• Ena partnern positiv 

• ART 

– plasma HIV-1 RNA load 
<200 copies/mL  

• Frågeformulär 

• Hiv-testing 

• Virusmätning 

• Typning 

 



Partner 2. Resultat 

• 972 MSM-par 
– 783 fullföljde ->1596 CYFU 

• Bortfall 
– Inget sex utan kondom/uppgift saknas 
– PrEP/PEP 
– Virusmätning saknas 
– Virusmätning>200 kopior/ml 
– Partner hiv-test saknas 

• STI: 23% hiv- och 27% hiv+ 
• 15 nya hiv+ men ingen fylogenetiskt besläktad med partner. 
 
Slutsats: patient med välbehandlad hiv smittar inte vid oskyddat 
sexuellt umgänge. 
 



 
Läkarundersökning 

 
• Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller 

hon bär på en allmänfarlig sjukdom eller en annan 
smittspårningspliktig sjukdom är skyldig att utan dröjsmål 
söka läkare och låta läkaren göra de undersökningar och ta de 
prover som behövs för att konstatera om smittsamhet 
föreligger. 
   En läkare som misstänker att en patient bär på en sådan 
sjukdom skall skyndsamt undersöka patienten och ta de 
prover som behövs. 
   Om patienten misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom 
och inte samtycker till undersökning och provtagning skall 
läkaren utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren. 
 

 (3 kap. 1 § SmL) 



Rättigheter ? 

• Osmittad     

 

 

 

• Misstänkt smittad/kontakt    

 

 

 

• Smittad   

 



Rättigheter 

• Osmittad    - förbli osmittad 
 

 
• Misstänkt smittad/   - uppgiven i smittspårning 

kontakt  - tidig upptäckt 
    - provtagning 
   - minimal risk för komplikationer 
   - rätt bemötande  
   - sekretess 

 
• Smittad  - behandling  

   - stöd 
   - rätt vård 
   - minskad risk för komplikationer 
   - ingen diskriminering 
   - rätt bemötande 
                                              - sekretess 

 
 



Överklaga förhållningsregler 

 

• Om patienten begär det skall smittskyddsläkaren 
pröva beslutet om förhållningsregler enligt 2 §.  
   Patienten skall av den behandlande läkaren 
informeras om möjligheten att få 
förhållningsreglerna prövade av smittskyddsläkaren. 
 

 

 (4 kap. 3 § SmL) 

 



Vård och behandling 

 
• Den som bär på en allmänfarlig sjukdom skall av behandlande 

läkare erbjudas den vård och behandling, eller särsklida 
behandlingsinsatser, som behövs för att förebygga eller 
minska risken för smittspridning.  

• Om den behandlande läkaren får veta eller misstänker att en 
patient som bär på en allmänfarlig sjukdom inte följer 
erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk 
för andra människor skall läkaren anmäla detta till 
smittskyddsläkaren. 
   Anmälan behöver dock inte göras om läkaren bedömer att 
patienten i fortsättningen kommer att följa behandlingen. 
 

  





Sekretess 

 

• Hälso- och sjukvårdssekretess enligt 25 kap. 1 OSL inom 
offentlig vård 

• Tystnadsplikt för hälso- och sjukvårdspersonal inom privat 
verksamhet. Patientsäkerhetslag 6:15. 

 

  

 



 
 
 
. 

Behandlande läkares/hälso- och 
sjukvårdspersonalens ansvar 



 
Anmälan av sjukdomsfall och 
epidemiologisk övervakning 

 
 

• Läkare och annan hälso- och 
sjukvårdspersonal skall vara 
uppmärksamma på förekomsten av 
smittsamma sjukdomar och vidta de 
åtgärder som skäligen kan krävas från 
smittskyddssynpunkt. 
 



Anmälan av sjukdomsfall och 
epidemiologisk övervakning 

• En behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av 
allmänfarlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom, skall utan 
dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren i det landsting där den 
anmälande läkaren har sin yrkesverksamhet och till 
Folkhälsomyndigheten.  

 

• Anmälan skall göras även beträffande annan sjukdom som är eller som 
misstänks vara smittsam, om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd 
utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form. 

 

• Anmälningsskyldigheten enligt första stycket första meningen gäller även- 
läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik, 
- den som är ansvarig för ett sådant laboratorium, och 
- läkare som utför obduktion.  
 



 
Anmälan av sjukdomsfall och 
epidemiologisk övervakning 

  
 

• En anmälan enligt 5 § skall innehålla uppgifter om  
1. den smittades eller misstänkt smittades namn, 
personnummer eller samordningsnummer samt 
adress, 
2. den sannolika smittkällan, 
3. de sannolika smittvägarna, 
4. de åtgärder som läkaren vidtagit för att hindra 
smittspridning, och 
5. andra uppgifter av betydelse för smittskyddet. 
 
 



 
Läkarundersökning 

 
• Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller 

hon bär på en allmänfarlig sjukdom eller en annan 
smittspårningspliktig sjukdom är skyldig att utan dröjsmål 
söka läkare och låta läkaren göra de undersökningar och ta de 
prover som behövs för att konstatera om smittsamhet 
föreligger. 
   En läkare som misstänker att en patient bär på en sådan 
sjukdom skall skyndsamt undersöka patienten och ta de 
prover som behövs. 
   Om patienten misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom 
och inte samtycker till undersökning och provtagning skall 
läkaren utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren. 
 

 (3 kap. 1 § SmL) 



Provtagning enligt 3 kap. 1 § SmL 
 
Den som vet eller har anledning att misstänka att hon eller han bär på 
en allmänfarlig sjukdom är skyldig att omedelbart gå och provta sig. 
Skäl att anta eller misstänka att man är smittad kan vara t.ex. 
• då man har symtom som är typiska för sjukdomen 
• då man utsatts för risk att smittas av någon som man vet eller får 
reda på är smittad 
• om man underrättas om att smitta kan ha överförts i ett 
smittspårningsärende  
 

 



Förhållningsregler – vid provtagning/diagnos 

    
 Patienten är skyldig att följa de individuellt utformade förhållningsregler som 

behandlande läkare beslutat om .4 kap, 2 § SmL 

 Allmänfarliga sjukdomar  

• inskränkningar i arbete, skolgång etc. 

• förbud donera blod och organ 

• förbud dela injektionsverktyg 

• informera vårdgivare, även icke-medicinska ingrepp 

• informera sexualpartner 

• minimera risk för smittspridning vid sex (ej samlagsförbud mao) 

• iaktta särskilda hygienrutiner 

• regelbunden kontakt med behandlande läkare 
 

     F-regler ska dokumenteras i journal och meddelas skriftligen och  

     muntligen till patient. 



  

Vilka orsaker kan omöjliggöra för smittspåraren att genomföra 
smittspårningen.  

 

 
• 1. Arbetsbelastning är inte giltig orsak. Smittspårningen är 

en obligatorisk verksamhet för behandlande läkare och för 
den som behandlande läkare överlämnar ansvaret för 
smittspårningen till enligt 3:4 SmL och föreskrift HSLF-FS 
2015:4.  
 

• 2. Att anse sig sakna kompetens (som behandlande läkare) 
är inte heller skäl att överlämna smittspårningen till 
Smittskyddsläkaren. 
 

• 3. Smittspåraren vill lämna över smittspårningen till SmE av 
sekretesskäl (ok, vid hotbild) 



 
Smittskydd Regelverk 

 
. 

Smittspårning 



Smittspårning - hur? 

• Medicin 

• Juridik 

• Praktik 

Lönar sig smittspårning? 



STI - hur stort är problemet? 

• Ca 20000 kliniska anmälningar per år till 
Smittskydd Stockholm 

• Ca hälften gäller STI ( klamydia, gonorré, 
syfilis, hiv) 

• Klamydia helt dominerande 



Varför så mycket klamydia? 

• Mycket smittsamt 

• Många smittade utan symtom 

• Långt bärarskap utan behandling 

• Ingen immunitet efter infektion 

• Hög förekomst ger hög risk för smitta vid tillfällig oskyddad 
sexuell kontakt 

• Förändrade sexualvanor – fler partners, fler tillfälliga 
sexkontakter, tidigare sexualdebut, senare föräldraskap 

• Låg kondomanvändning 

 

 

 



Smittspårning: terminologi 

• Smittspårning – åtgärd för att ta reda på av vem patient/index blivit smittad och vilka andra som kan ha blivit smittade. 

• Index – varje ny person med positivt testresultat eller misstänkt sjukdomsfall, som påträffas i smittspårningsarbetet och 
följaktligen kan ha smittat eller kan komma att sprida smittan vidare till andra personer. Kontakt/partner – person som 
riskerar att vara smittad p.g.a. sexuell kontakt.  

• Behandlande läkare – den läkare som provtar en person som kan vara smittad med en smittsam sjukdom. 

• Förhållningsregler – om en patient diagnostiseras med en allmänfarlig sjukdom ska behandlande läkare besluta om 
individuellt utformade regler i syfte att hindra smittspridning. 

• Partnerbrev - brev (med uppmaning att provta sig för viss sjukdom) att skickas med indexpatienten eller att skickas till 
partner enligt överenskommelse med patienten. 

• Patient - person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård. 

• Patientjournal – en eller flera journalhandlingar som rör samma patient.  

• Smittspårningshandlingar – anteckningar som görs och handlingar som upprättas eller kommer in i samband med 
smittspårning.  samtliga kontakter registreras i smittspårningshandlingen. 

• Sexuell kontakt – samlag (vaginal, analt eller oralt) eller annan intim sexuell kontakt, t ex petting. 

• Smittspårningsärende – utredning om vem som kan ha överfört smittan till en patient och vilka andra personer som kan ha 
smittats. 

• sme alt sml = smittskyddsenheten/ smittskyddsläkaren.  

 





Smittspårningens syfte 

 

  

 

 Ge partners möjlighet till tidig upptäckt och behandling – med  
så få medicinska konsekvenser som möjligt. Smittspridningen 
minimeras. 

 

  

 



Mattias Waldeck, Smittskydd Skåne 



Incidens för GC i Sverige 2015 var 17,   

i Skåne 15 och i Stockholm 41.  Mattias Waldeck, Smittskydd Skåne 



Smittspårning/partnerspårning 

      
Om en behandlande läkare konstaterar eller misstänker 

att en undersökt patient har smittats av en allmänfarlig 

sjukdom eller en annan smittspårningspliktig sjukdom 

skall läkaren eller annan hälso- och sjukvårdspersonal 

med särskild kompetens försöka få upplysningar från 

patienten  om vem eller vad som kan ha överfört 

smittan och om andra personer kan ha smittats. Den 

enskilde är skyldig att lämna de upplysningar han eller 

hon förmår lämna.  
 

Om den som enligt första stycket ansvarar för smittspårning 

på grund av uppgifter från patienten misstänker att andra 

personer kan ha smittats skall han eller hon se till att dessa 

underrättas om att de kan ha smittats av sjukdomen och 

uppmanas att uppsöka läkare. 

 



Vem får smittspåra 
 

Den som har en grundutbildning samt genomgått utbildning 

för ”särskild kompetens” enligt smittskyddslagen får genomföra 

smittspårning oavsett om man är landstingsanställd, kommunalt  

anställd eller privat anställd. Exempel på yrkeskategorier som 

lämpligen kan smittspåra är läkare, barnmorskor, kuratorer, 

sjuksköterskor, undersköterskor, m.fl. 

 . 

 
Kommunalt anställd personal definieras som hälso- och sjukvårdspersonal på 

grundval av 1 kap. 4 § 2 alt 3 p patientsäkerhetslagen. Observera att åtgärder 

enligt smittskyddslagen definieras enligt patientdatalagen som hälso- och sjukvård. 



 

Med särskild kompetens avses:  

 

Viss medicinsk kunskap om smittsamhet, smittvägar 

inkubationstider samt kunskaper i samtalsmetodik 

och om gällande regelverk.  

Lämpliga personliga egenskaper och, när det t.ex. 

gäller sjukdomar som överförs sexuellt, ett 

förhållningssätt som inger förtroende och motiverar 

delaktighet i utredningen.  

    



Tabell 1. 

Får jag… Egen vårdgivare Annan vårdgivare 

Söka provsvar ja nej 

Ringa om besök/provsvar Ja ja, med samtycke 

Lämna ut info om 

besök/provsvar 
Ja ja, med samtycke 



Dokumentation - journal 

Patientjournalen skall innehålla: 

•      När smittspårningen är påbörjad 

•      När den är avslutad 

•      Vem som gjort smittspårningen 

•      Koppling till smittspårningsärenden 

 

 



Dokumentation - smittspårningshandling 

 Smittspårningshandlingen ska innehålla: 
 
• Patientens (index) identitet, adress, telefonnummer 
• Och samma uppgifter för varje person som kan ha överfört smittan till index eller som 

index kan ha överfört smittan till 
• Vilken sjukdom det gäller 
• När och hur kontakten underrättats 
• Sannolik smittväg 
• Om ärendet har övertagits av smittskyddsläkaren 
• Om det har betydelse för smittspårningsärendet: 
 - Tidpunkt och plats för överförandet 
 - Undersökningsresultatet 
 
Smittspårningshandlingen ska bevaras/undantag klamydia, kan gallras efter 3 år 
efter ok från landstingsarkivet alt. kommun. 
 
 
 



 

•Behandlande läkare ansvarar för att smittspårning görs men kan överlämna  

den till person med särskild kompetens enligt 3:4 SmL (SOSFS 2005:23). 
 

•Indexpatienten är skyldig att uppge sina kontakter 
 

•De uppgivna kontakterna måste låta sig undersökas. 
 

•Smittspårningshandling ska skrivas där det framgår  

-vilka kontakter som exponerats 

-vilka handläggning som skett 

-undersökta 

-anmälda till Smittskyddsläkaren 
 

•Smittspårningen ska kopplas till index patientjournal 
 

•Smittspårningshandlingen ska bevaras/gallras i enlighet med beslut från  

Landstingsarkiv. 

Sammanfattning av hälso- och sjukvårdens  

skyldigheter vid smittspårning  



Fall 

• Fallbeskrivning: Drygt 20-årig kvinna med hepatit B 
där det i samtal med infektionsläkare framkom att 
hon inte kände till att hepatit B smittar sexuellt.  

• Hon har haft oskyddat sex och inte berättat om sin 
smitta. Hon vill inte medverka i någon smittspårning. 
Det finns ingen anteckning i journalen om vilka 
förhållningsregler hon faktiskt fått.  

• Hur hantera detta på bästa sätt?  

 



 
Hur hantera detta på bästa sätt?  

 
1. Hon måste ha nya förhållningsregler.  

2. Hon måste oavsett förhållningsregler och kännedom 
om smittvägar medverka i smittspårning.  

3. Om hon inte vill medverka - överlämna till 
smittskyddsläkaren. 

4. Smittskyddsläkaren försöker sedan få henne att delta 

i en smittspårning. 



Skyldigheten att ge diagnos 

 
Läkaren har en tjänsteplikt att besluta om förhållningsregler 
(myndighetsbeslut) och en skyldighet enligt  
1. Provta på misstanke om allmänfarlig sjukdom eller annan 

 smittspårningspliktig sjukdom 
2. HSL att snarast ge en medicinsk bedömning,  
3. PL att ge patienten information om sitt hälsotillstånd   
4. PSL att utföra sitt arbete i överenstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. 
 
Om f-reglerna inte finns dokumenterat i patientjournal finns inga 
förhållningsregler. Fortfarande finns dock 2:2. Om läkaren informerat 
om sjukdomen enligt HSL, PL eller PSL har patienten en skyldighet 
enligt 2:2. Ingen info, ingen skyldighet. Misstanke räcker.  

 



Smittskyddsläkaren ansvar? 

• Leder till ett annat ansvar?...hur stort ansvar har Sml att 
meddela allmänheten om hur smittsamma sjukdomar smittar. 

 

 2:3 SmL. Landstinget, och under landstinget smittskyddsläkaren, 
 skall se till att allmänheten har tillgång till den information 
 och de råd som behövs för att var och en skall kunna skydda sig 
 mot smitta som kan hota liv eller hälsa.   

 
• Hur stort ansvar har Sml att ha koll på att hepatit B vården 

fungerar? 
 

 2:4 § Läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal skall vara 
 uppmärksamma på förekomsten av smittsamma sjukdomar och vidta de 
åtgärder  som skäligen kan krävas från smittskyddssynpunkt. 



Smittskyddsläkarens ansvar? 

• 6:5 § Om smittskyddsläkaren uppmärksammar brister i 
smittskyddet skall han eller hon påpeka detta för den 
myndighet eller annan som har att avhjälpa bristerna. 
Om bristerna inte avhjälps och detta medför fara från 
smittskyddssynpunkt skall smittskyddsläkaren anmäla 
förhållandena till respektive tillsynsmyndighet. 

 

• Smittskyddsläkarens infoplikt till vården om Sml 
uppmärksammar brister i t ex smittskydd+hepatit B.  

 



Hur författningarna 
förhåller sig till varandra 

Hälso- och sjukvårdslagen 

Patientsäkerhetslagen 

Patientlagen 

Patientdatalagen 

Regler för vårdgivaren och personalen inkl 

behörighet och ansvar 

Patientens möjligheter till delaktighet och 
inflytande i vården 

Dokumentationsregler för att kunna följa vården 
av patienten  
  

Organisationsfrågor och principer för vård och 
behandlingen 

Smittskyddslagen 

Smittrisker (AFS 2018:4) 
 

Arbetsmiljölagen 

Skyldigheter för invånare, patienter, personal, 
utifrån samhällsskyddet, att förhindra 
smittspridning 



Landsting 

Kommun 

Avtal 

HSL. Definierar. 
Org. & kvalitet 

PSL. Vem.  
Utförandet(kvalitet) 

Kvalitet 

Kostnader 

Roller 

Kvalitet 

Behörighet 

Ansvar 

Tillsyn 

PL. Patienten. 
Delaktighet 

Information 

Delaktighet 

Samtycke 

Fast kont 

Vårdplan 

Vårdgar. 

PDL. Vem/hur. 
Dokumenterar 

Högspec.v 

Sjöräddn. 
Extraord. 

Val 

Hur 

Rutiner 

Åtkomst 

Vem 

Utlämna 

Pröva 

Vad 
Roller 

Skyldigheter
/rättigheter 

Roller 

Smittspridnin
g 

Vårdskada 

Kostnader 

Smittspårnin
g 

Roller 

SmL. Vem/hur/vad. 
Dokumenterar 

Anders Alexandersson, Socialstyrelsen 



Hälso- och sjukvårdslagen 

 
• HSL är en målinriktad ramlag, vilket betyder att den 

innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- och 
sjukvården. Den ska inte detaljstyra verksamheten eftersom 
huvudmännen utifrån det kommunala självstyret ska ha viss 
frihet att utforma insatserna efter lokala och regionala 
behov. 

 
• I HSL definieras hälso- och sjukvård som åtgärder för att 

medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och 
skador. Även sjuktransporter och omhändertagandet av 
avlidna ingår. Den som har störst behov ska ges företräde 
till hälso- och sjukvården. 



Särskilt om regelverket 
• Hälso- och sjukvårdslagen och 

patientsäkerhetslagen, är inte 
detaljstyrande. 

• Lagarna reglerar hur arbetsuppgifter ska 
utföras, inte vem som ska utföra dem. 

• Lagstiftningen syftar till att uppnå en god 
och säker vård. 

• Vårdgivaren har det övergripande ansvaret 
och ska organisera verksamheten 
patientsäkert 

 



Kosmetisk behandling 

Rättsmedicin 

Förtroendeläkare 
försäkringskassa 

Delar av 
Smittskydd 

5 kap 1 § PSL 

Laboratorium 
Arbetsförmedling 

Inte hälso- och sjukvård 

Kommunal 
omsorg 

Egentester 

Anders Alexandersson, Socialstyrelsen 



Få regler men flera 
dimensioner 

Författningsansvar 

Vårdgivaransvar Personligt ansvar 

Arbetsgivaransvar 

Leda och 

fördela 

t.ex. delegationsregler  

 

Beslut om vem som får göra vad 

och på vilket sätt samt ansvar 

Anders Alexandersson, Socialstyrelsen 



….ansvar för (5 kap 2 § HSL) 

 
Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas 
den personal, de lokaler och den utrustning som 
behövs för att god vård ska kunna ges.  

 



…ansvar för kvalitet (5 kap. 4 § 
HSL) 

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras. 
 
Kompletterande regler i patientsäkerhetslagen 
(2010:659) 3 kap. och Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
 
 



Om hälso- och sjukvård (5 kap 1 och 2 §§ HSL)… 
ansvar för 

• ….att vården särskilt ska 
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk 
standard,  
2. tillgodose patientens behov av trygghet, 
kontinuitet och säkerhet,  
3. bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet,  
4. främja goda kontakter mellan patienten och 
hälso- och sjukvårdspersonalen, och 
5. vara lätt tillgänglig. 



IHR 

 

• Internationella hälsoreglementet 

 

• Skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa 



IHR:s syfte 

 

• IHR bygger på ett nationellt och internationellt samarbete för 
att så tidigt som möjligt upptäcka och begränsa spridningen av 
smittsamma sjukdomar och ämnen som kan utgöra ett 
internationellt hot mot människors hälsa, både inom Sverige 
och över gränserna till andra länder.  

 

• IHR omfattar samtliga allvarliga hälsohot, såväl kemiska, 
biologiska som radionukleära hot (CBRN), oavsett om dessa 
sprids avsiktligt eller oavsiktligt. 



 
Gällande författningar 

 
 

• Skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
(2006:1570) 

• Förordning om skydd mot internationella hot mot människors 
hälsa (2007:156) 

• Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om 
skydd mot internationella hot mot människors hälsa (HSLF-FS 
2015:8) 

• Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om 
underrättelseskyldighet vid internationella hot mot 
människors hälsa (HSLF-FS 2015:9) 

• Smittskyddslagen (2004:168) 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-20061570-om-skydd-mot-i_sfs-2006-1570/?bet=2006:1570


 

 

Folkhälsomyndigheten 
 

• Kontaktpunkt för IHR i Sverige  

 

• Ska omedelbart kontaktas vid ett internationellt hot  

   

• Ska inom 24 timmar underrätta WHO om det internationella hotet. 

 

• Kan förklara ett område drabbat av ett internationellt hot. 





Sammanfattning beslutsschema  
 

 Är inverkan på människors hälsa allvarlig?  

 Är händelsen ovanlig eller oväntad?  

 Finns det en betydande risk för  internationell        
 spridning?  

 Finns det en betydande risk/behov för 
 restriktioner inom internationellt resande? 

 = Kan vara ett internationellt hot 

 anmälan till den nationella kontaktpunkten 



Operativa skyldigheter vid smittsamma 
sjukdomar 

 

   Smittskyddsläkaren (landsting) och kommunen   
ansvarar för att samordna att de utsedda hamnarna 
har tillgång till den personal och den utrustning som 
behövs för att hantera internationella hot mot 
människors hälsa. 

 



Grundprinciper 

Ansvarsprincipen 

•Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också 
under en krissituation.  

 

Likhetsprincipen 

•Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala 
förhållanden – så långt det är möjligt.  

 

Närhetsprincipen 

•Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem 
som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den drabbade 
kommunen och det aktuella landstinget som ansvarar för insatsen. Först om de lokala 
resurserna inte räcker till blir det aktuellt med regionala och statliga insatser. 

 



 

 

Karantänshamnar i Sverige: 

 : 

 

•Gävle 

•Göteborg 

•Helsingborg 

•Luleå 

•Malmö 

•Stockholm 

•Sundsvall 

•Umeå 

 



Åtgärder vid ankomst till Sverige 

 

 

•Fartyg och flyg får inte av smittskyddsskäl vägras tillträde till 

hamn eller flygplats. Fartyg och luftfartyg kan hänvisas till en 

karantänshamn respektive karantänsflygplats. 

 

•Fartyg och flyg får inte av smittskyddsskäl hindras att släppa av 

eller ta ombord människor, ta ombord last, lossa last och ta ombord 

bränsle, vatten, mat mm. Finns undantag.  

 

•Kan genomföra de åtgärder mot fartyg eller flyg som krävs för att 

skydda människors hälsa.  

 

 

 

 



     GDPR 



Bakgrund 
 

• Dataskyddsdirektivet 1995 

– syfte: Inre marknad – jämn integritetsskyddsnivå 

– implementerad i svensk rätt genom personuppgiftslagen 
(PUL) och registerlagstiftning 

• Dataskyddsförordningen (GDPR) 25 maj 2018 

– modernisering - harmonisering 

– gäller direkt som lag i medlemsländerna  

– liknar dock ett direktiv på vissa områden pga. stort 
nationellt handlingsutrymme 

– flera statliga utredningar genomförda  
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Principer 

• laglighet - öppenhet 

• ändamålsbegränsning – finalitetsprincipen  

• uppgiftsminimering  

• korrekthet 

• lagringsminimering 

• integritet och konfidentialitet 

 

 

 



 
 

2 kap. Rättslig grund för behandling av personuppgifter 
(Sminet) GDPR 6:1 c,e - Datalagen 2 kap. 1-2 § 

 
 

 
Rättslig förpliktelse 

1 § Personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 c i EU:s dataskyddsförordning, om 
behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig 
förpliktelse som följer av lag eller annan författning, av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats 
med stöd av lag eller annan författning. 
 
Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning 

2 § Personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning,om 
behandlingen är nödvändig 

1. för att utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, av kollektivavtal 
eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller 
2. som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt lag eller annan författning. 
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Artikel 9, punkt 2. Laglig grund 
gällande känsliga person uppgifter 

 

• Behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse,  

• Behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och 
sjukvård och yrkesmedicin, bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet, medicinska 
diagnoser, tillhandahållande av hälso- och sjukvård, behandling, social omsorg eller 
förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster och social omsorg och av deras system 

• Behandlingen är nödvändig av skäl av allmänt intresse på folkhälsoområdet 

• Behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller 
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål 
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Skyldigheter 

• Tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och 
visa att behandling av personuppgifter sker i enlighet med 
förordningen 

– T.ex. med hjälp av dataskyddspolicies, rutiner, 
uppförandekoder eller certifieringar 

• Inbyggt integritetsskydd (privacy by design) 

• Risk- och konsekvensanalys 

• Förteckning över personuppgiftsbehandlingar 
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Registrerades rättigheter 

• information 

• registerutdrag 

• rättelse 

• radering (”rätt att bli bortglömd”) 

• invändning  

• behandlingsbegränsning 

• dataportabilitet 



Hälso- och sjukvård  

Dataskydd inom Socialdepartementets 
verksamhetsområdet (SOU 2017:66) 

 

Inga förändrade möjligheter att behandla personuppgifter 
i hälso- och sjukvården. Dock tydligare regelverk kring 
hantering av personuppgifter samt vilka skyldigheter som 
finns för personuppgiftsansvarig, t ex vid en incident. 

 

I allt väsentligt lagtekniska förändringar av PDL. 

    



Smittrisker (AFS 2018:4) 
(Mikrobiologiska arbetsmiljörisker) 



Arbetsgivarens ansvar 

 

Syfte  

1§ Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga risker 
för att arbetstagare blir infekterade av smittämnen, 
eller blir varaktiga bärare av smittämnen, på grund av 
sina arbetsuppgifter.  

Till vem riktar sig föreskrifterna  

3 § Arbetsgivaren har ansvaret för att föreskrifterna 
följs.  



Arbetsgivarens ansvar 

• 7 § På arbetsställen där det finns smittrisk ska 
arbetsgivaren vidta åtgärder för att undvika att smittämnen 
sprids, och se till att antalet arbetstagare som riskerar att 
utsättas för smittämnen hålls så lågt som möjligt. 

• 11 § Arbetsgivaren ska dokumentera när exponering för 
smittämnen i riskklass 3 eller 4 har konstaterats i samband 
med tillbud, olyckor eller andra oönskade händelser.  

• 18 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare som arbetar 
med smittämnen får den praktiska och teoretiska 
utbildning och den information som är nödvändig för att 
förebygga att de utsätts för smittämnen 



Vaccination och andra medicinska 
åtgärder  

 
• 10 § Arbetsgivaren ska, vid behov, erbjuda vaccination, 

andra medicinska förebyggande åtgärder, kontroller och 
uppföljande kontroller, om arbetstagare kan ha utsatts för 
eller riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet.  

• Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare får information om 
fördelar och nackdelar med en vaccination, att vaccin inte 
alltid ger ett fullständigt skydd mot infektion och att man 
därför också ska vidta andra skyddsåtgärder.  

• Allmänna råd: Av arbetsmiljölagen följer att kostnader för 
vaccination, andra medicinska förebyggande åtgärder, 
kontroller och uppföljande kontroller, liksom alla andra 
kostnader för arbetsmiljöåtgärder, ska bäras av arbetsgiva-
ren och inte belasta arbetstagare. 
 



Arbetskläder 

  
16 § För de arbetstagare som omfattas av Socialstyrelsens krav på arbetskläder enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg ska arbetsgivaren se till 
att arbetstagare tar av arbetskläderna när arbetsdagen är slut. Arbetsgivaren ansvarar 
för att arbetskläder som är använda hålls åtskilda från andra kläder, tvättas i minst 60 
°C och förstörs vid behov.  
Allmänna råd: Av arbetsmiljölagen följer att kostnader för tvätt av arbetskläder som omfattas av 
Socialstyrelsens krav på arbetskläder enligt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg, 
liksom alla andra kostnader för arbetsmiljöåtgärder, ska bäras av arbetsgivaren och inte belasta arbetstagare. 

 

22 § När arbetskläder och personlig skyddsutrustning ska användas vid arbete med 
smittämnen, ska arbetsgivaren se till att arbetstagare tar av arbetskläderna och den 
personliga skyddsutrustningen innan de lämnar arbetsområdet.  
Arbetsgivaren ska säkerställa att arbetskläderna och den personliga skydds-
utrustningen dekontamineras, tvättas i minst 60 °C och förstörs vid behov.  
Allmänna råd: Av arbetsmiljölagen följer att kostnader för tvätt av arbetskläder som ska bäras enligt 22 §, 
liksom alla andra kostnader för arbetsmiljöåtgärder, ska bäras av arbetsgivaren och inte belasta arbetstagare. 

 



Arbetsmiljöbrott 

• Vid åsidosättandet av skyldigheter för arbetsmiljön 
kan straffrättsligt ansvar utkrävas enligt 3 kap. 10§ 
BrB för arbetsmiljöbrott. 

• Arbetsgivaren ska ha agerat genom uppsåt eller 
oaktsamhet. Vid uppkommen fara för annan krävs att 
oaktsamheten varit av grovt slag. Vad avser oaktsamt 
beteende gäller detta åsidosättandet av 
arbetsmiljöskyldigheterna vilket ska ställas i 
förhållande till effekten som uppstått.  

 





Sammanfattning 

Har arbetsgivaren tagit sitt ansvar gällande 
utbildning och information till arbetstagarna finns 
ansvaret hos arbetstagarna.  
För arbetsgivaransvar: att arbetsgivaren inte tagit 
tillräckligt stort ansvar kan vara svårt att bevisa. 
Måste finnas en underlåtenhet i arbetsgivarens 
handlande och att det direkta (eventuellt felaktiga) 
handlandet innebar en smittrisk.  
 
Annat beviskrav gällande om man ska få ut 
ersättning för arbetsskada… 


