




Juridiken och Smittskyddslagen
och lite statistik…

Anders Nystedt, Smittskyddsläkare Norrbotten
Vid behov sufflerad av

Stephan Stenmark, Smittskyddsläkare Västerbotten



Vad är smittskyddets mål och syfte?

• Att skydda befolkningen mot 
smittsamma sjukdomar

• Att ge individen som bär på 
smittsam sjukdom stöd och 
behandling
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Samhällets smittskydd skall med respekt för alla 
människors lika värde och enskildas integritet 
tillgodose befolkningens behov av skydd mot 

spridning av smittsamma sjukdomar.
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Vad är smittskydd?
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Vad är smittskydd?
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Vad är smittskydd?
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Vem gör smittskyddsarbetet?
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Vad är smittskydd i Regionen?
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Smittskydd är en egen 
förvaltningsmyndighet.

Smittskydd i hela 
samhället. 

I frågor som inte gäller
smittskyddsläkarens 
myndighetsutövning skall 
denne verka under 
”nämnden”.

Översyn
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Vem gör smittskyddsarbetet?
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Lag

Förordning

Föreskrift

Allmänt råd

Riksdagen

Regeringen

FoHM

SMITTSKYDDSLAG
SFS nr 2004:168

HSL – HSL – PSL – AML etc…

SMITTSKYDDSFÖRORDNING
SFS nr 2004:255 

Lagar och författningar + hierarki

FoHM föreskrifter och 
allmänna råd om 

smittspårning
HSLF-FS 2015:4



Zoonoslagen

Sekretess- och 
offentlighetsprincipen

GDPR
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Smittskyddets mål
1 § Samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov 
av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

Lagens tillämpningsområde
2 § I denna lag ges föreskrifter om smittskyddsåtgärder som 
riktar sig till människor.
Bestämmelser om smittskyddsåtgärder som rör djur eller 
livsmedel eller andra objekt finns i miljöbalken, livsmedelslagen 
(2006:804), lagen (2006:806)) om provtagning på djur, m.m., 
epizootilagen (1999: 657) och zoonoslagen (1999:658).



Definitioner
3 § Med smittsamma sjukdomar avses i denna lag alla sjukdomar som kan 
överföras till eller mellan människor.
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.
Med samhällsfarliga sjukdomar avses allmänfarliga sjukdomar som kan få en 
spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner.

De allmänfarliga sjukdomarna och vissa andra smittsamma sjukdomar skall 
anmälas eller bli föremål för smittspårning enligt bestämmelserna i denna lag. 
Sådana sjukdomar benämns anmälningspliktiga sjukdomar respektive 
smittspårningspliktiga sjukdomar.
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• Atypiska mykobakterier
• Grp A streptokocker inv
• Botulism
• Brucellos
• Campylobacterinfektion
• Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, variant
• Cryptosporidium
• Denguefeber
• Difteri
• Ebolavirus 
• Echinokockinfektion
• Entamoeba histolytica
• ESBL
• ESBL-CARBA 
• Enterohemorragisk E. coli (EHEC) 
• Fågelinfluensa (H5N1)
• Giardiainfektion
• Gonorré
• Gula febern
• Haemophilus influenzae inv
• Hepatit A, B, C, D och E
• Hiv-infektion
• HTLV I eller II
• Influensa (veckorapport under säsongen)
• Kikhosta
• Klamydiainfektion
• Kolera
• Legionellainfektion
• Leptospirainfektion
• Listeriainfektion
• Malaria
• Meningokockinfektion, inv
• Mers-virusinfektion
• MRSA
• Mjältbrand
• Mässling

• Papegojsjuka
• Paratyfoidfeber
• Pest
• Pneumokocker nedsatt Pc-känslighet 
• Pneumokockinfektion inv
• Polio
• Påssjuka
• Q-feber
• Rabies
• Röda hund
• Salmonellainfektion
• Shigellainfektion
• Smittkoppor
• Sorkfeber 
• Stelkramp
• Svininfluensan
• SARS
• Syfilis
• Trikinos
• Tuberkulos
• Tyfoidfeber
• Vancomycinresistenta enterokocker 
• Vibrioinfektion, exkl kolera
• Viral meningoencefalit
• Virala hemorragiska febrar, exkl dengue

och sorkfeber
• Yersiniainfektion

Anmälnings- och smittspårningspliktiga 
sjukdomar 







Smittspårning - terminologi

SmL = smittskyddslagen

Smittspårning = partnerspårning/kontaktspårning

Index = den person som har positivt prov/smittspåras

Kontakt (= partner) = av index uppgiven person som kan vara smittad

Förhållningsregler = individuellt utformade regler med syfte att förhindra smittspridning

Smittspårningshandlingar = anteckningar som görs / handlingar som upprättas eller 
kommer in i samband med smittspårning. Samtliga kontakter registreras i smittspårnings-
handlingen.

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

Smittskyddsläkaren alt. SME = smittskyddsenheten (hos oss Smittskydd Norrbotten)

smittskyddsläkaren = individen

FoHM = statligt verk, nationellt expertorgan



Smittspårningens syfte

…och hur uppnår man detta?
• Att hitta vem som smittat eller blivit smittad av index och index 

partners. 

• Dessa kontakter ska sedan få chans till provtagning och behandling. 

• Genom smittspårningen försöker man också stoppa 
smittspridningen.



Från smittad till smittspårad - I

SmL 2 kap 2 § 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.



Från smittad till smittspårad - II

SmL 3 kap 1 § 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



Från smittad till smittspårad - III

SmL 3 kap 4 § Smittspårning
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 för uppgiften försöka få 
upplysningar från patienten om vem eller vad som kan ha överfört smittan 
och om andra personer som kan ha smittats. Den enskilde patienten är 
skyldig att lämna de upplysningar som 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.



Från smittad till smittspårad – IV
anmälan till Smittskyddsläkaren

• Person som av läkare misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom och 
inte samtycker till undersökning (3 kap 1 § SmL) 

• Person som inte kunnat identifieras vid smittspårning ( 3 kap 5 §
SmL) 

• Person som i egenskap av kontakt kallats till undersökning efter 
smittspårning men inte inställt sig (3 kap 6 § SmL) 

• Patient som inte följer givna förhållningsregler (4 kap 4 § SmL) 
• Patient som inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta 

medför smittrisk för andra (4 kap 7 §) 



Förhållningsregler

Patienten är skyldig att följa de förhållningsregler som behandlande läkare beslutat 
om (beroende på diagnos) 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



Patientinformation klamydia

Smittspårning - vad betyder det? 
• Det är mycket viktigt att hitta personer som har klamydia så att de kan få behandling, dels för att 

minska risken för skador (se ovan) och dels för att infektionen inte ska spridas till flera. Om du har 
klamydia måste du därför berätta för en smittspårare vem eller vilka som du har haft 
samlag/sexuell kontakt med, ibland så långt som ett år tillbaka. Det du säger till smittspåraren är 
hemligt (sekretess). De personer du berättar om kommer inte att få reda på vem du är. De kommer 
bara att få veta att de måste testa sig.

Klamydia finns i smittskyddslagen – vad betyder det?
• I smittskyddslagen finns förhållningsregler som ska stoppa sjukdomar som klamydia, så att de inte 

sprids till andra. Du som har, eller misstänks ha klamydia, måste följa dessa förhållningsregler från 
din läkare:
– Du måste komma på återbesök om läkaren säger det.
– Du måste berätta för någon du har sex med att du har/kanske har klamydia.
– Du måste använda skydd om du har sex innan din behandling/provtagning är färdig.

Om du har fått en förhållningsregel som du tycker är fel, kan du ta kontakt med smittskyddsläkaren i ditt landsting.



När ska man anmäla till Smittskyddsläkaren?

• Kontakt som inte är identifierad (om enbart telnr: prövat ringa vid 
minst 3 tillfällen)

• Kontakt som trots uppmaning inte lämnat prov (skickat 2 brev inom 
fyra veckor alt med minst 2 v mellanrum)

• Index som vägrar komma för smittspårning
• Patient som uteblir från kontrollprov (vissa diagnoser)

• Person som har positivt prov och inte återkommer för behandling  
(ej tvång)

Men inte;
• ”Toppluvefall” eller boende utomlands





Åtgärder - proportionalitetsprinciper

Frivillighet

Förhållningsregler

Anmaning

Avstängning Smittspårning

Tvångsundersökning

Tvångsisolering



Smittspårning – vem?

SmL 3 Kap 4 §
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.



Smittspårning – vem?

Med särskild kompetens avses någon som har:
• viss medicinsk kunskap infektionernas smittsamhet, 

smittvägar, inkubationstider 

• kompetens i samtalsmetodik 

• kunskap om gällande regelverk

• lämpliga personliga egenskaper och, när det t.ex. gäller STI, 
ett förhållningssätt som inger förtroende och motiverar till 
delaktighet i utredningen.



Och lite till…

Om behandlande läkare inte utför smittspårning själv får uppgiften överlämnas till 
annan hälso- och sjukvårdspersonal som läkaren vet har särskild kompetens enligt 3 
kap. 4 § SmL.

• Behandlande läkare är fortfarande ansvarig för patienten för övriga åtgärder enligt 
SmL, t.ex. förhållningsregler.

• Smittspåraren skall underrätta den behandlande läkaren när smittspårnings-
ärendet har avslutats.

• Vid allmänfarligt sjukdom skall smittspåraren meddela behandlande läkare om 
hon/han misstänker eller får veta att patienten inte iakttar eller kommer att iaktta 
givna förhållningsregler.

• Om behandlande läkare får uppgifter av betydelse för smittspårningen, t.ex. 
undersökningsresultat, att fler personer skall ingå i utredningen mm. skall 
smittspåraren få tillgång till dessa uppgifter



Smittspårningsföreskrift 2005:23, 4 kap. 

• Vid vissa sjukdomar kan det vara lämpligt att överlåta till patienten själv att 
kontakta en person som kan vara smittad (om patienten önskar det).

• Den som ansvarar för smittspårningen har dock alltid ansvar för att kontrollera att 
den misstänkt smittade har underrättats om misstanken och undersökts av läkare.

• Patienten bör då få ett brev att överlämna (gärna med svarstalong) med innehåll 
utformat efter aktuell sjukdom. Brevet bör alltid innehålla:
o En underrättelse om att personen kan ha smittats,
o En underrättelse om skyldigheten att söka läkare för undersökning,
o Information om den aktuella sjukdomen
o Information om hur man undviker att smittan sprids
o Vid allmänfarlig sjukdom, information om skyldigheterna enligt 8 § smittskyddsförordningen 

(=skyldighet att söka läkare/acceptera undersökning etc)



Tvång vid smittspårning

Observera skillnad mellan allmänfarliga smittspårningspliktiga
sjukdomar och övriga smittspårningspliktiga sjukdomar.

Myndighetsutövning  / tvång kan inte användas mot patient
med övrig smittspårningspliktig sjukdom.

Exempel. Vid allmänfarliga sjukdomar ska index anmälas till
Smittskyddsläkaren om hen inte kommer för smittspårning. Vid övriga
anmälningspliktiga sjukdomar kan inget sådant
tvång/myndighetsutövning utövas.



Patientdatalagen  SmL

Smittspåraren kan söka i sin egen vårdgivares patientjournalsystem för att få 
reda på om kontakten är provtagen. Om kontakten finns där som provtagen 
avslutas kontakten. 



Patientdatalagen  SmL

Om kontakten provtagits hos annan vårdgivare kan kontakten sökas av smittspåraren via 
telefon. Med personens samtycke kan smittspåraren sedan kontakta provtagande 
vårdenhet för att få provtagningen verifierad och vid behov också ta del av provsvaret.

Personalen vid den provtagande vårdenheten ansvarar för att uppgifterna lämnas ut till 
smittspåraren endast om sekretessen tillåter det och till avsedd mottagare (motringning).

• Observera att kontakten har en skyldighet att meddela provsvar till index behandlande läkare 
(2004:255, 8 § ).

• Behandlande läkare har sedan en skyldighet att meddela smittspåraren kontaktens provresultat (SOSFS 
2005:23)

• Sekretess hindrar inte heller att uppgift lämnas mellan en vårdgivare i ett landsting till annan i samma 
landsting, jfr. 25 kap. 11 § OSL



Tabell snodd från Peter Gröön

Om patienten samtycker kan smittspåraren ta del av andra vårdgivares anteckningar i 
journalsystemet (direktåtkomst) för att få reda på provtagningsstatus och eventuellt provsvar.



Smittspårning - avslut

• Ett smittspårningsärende skall avslutas när det konstaterats eller så 
långt det är rimligt utretts av vem eller vad patienten smittats och 
vilka andra personer som har smittats. (4 kap. SOSFS 2005:23)

och
• När alla kontakter är bekräftat provtagna (allmänfarliga sjukdomar)



http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj4qrjuk8vkAhUml4sKHbF9AfcQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.naknacoachen.se/2011/03/07/be-om-hjalp/&psig=AOvVaw3-maKuhhf5s33W_q5vi5-D&ust=1568373259748209
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj4qrjuk8vkAhUml4sKHbF9AfcQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.naknacoachen.se/2011/03/07/be-om-hjalp/&psig=AOvVaw3-maKuhhf5s33W_q5vi5-D&ust=1568373259748209


11. Hur tolkar vi det här?
a. Klamydia.se = succé i BD
b. Opåverkbar trend!
c. Vete tusan



Fler lästips…





Smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner (uppdaterad 2017)
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