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Organisation och resurser 
 

Smittskyddsenheten (SME) består av en smittskyddsläkare (1,0 tjänst), en ställföre-

trädande smittskyddsläkare (0,5 tjänst), två smittskyddssjuksköterskor (2,0 tjänster) 

och en smittskyddssekreterare (1,0 tjänst). Dessutom finns knuten till enheten en 

läkare under ST-utbildning till klinisk mikrobiolog med epidemiologisk inriktning.  

Enheten har lokaler på Sunderby sjukhus (SY). Smittskyddsläkaren sitter en dag i 

veckan på Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) på regionhuset. 

Smittskyddsläkaren är organisatoriskt placerad under Landstingsdirektörens stab på 

Verksamhetsavdelningens Hälso- och sjukvårdsenhet. Ställföreträdande smitt-

skyddsläkaren är avlönad via HSE men är liksom övriga anställda på Smittskydds-

enheten administrativt organiserad under Division Närsjukvård.  

Eftersom Smittskydd är en kunskapsförmedlande enhet är en kontinuerlig utveckl-

ing av personalens kompetens extra viktig. Under året har smittskyddsläkaren del-

tagit i fyra, biträdande smittskyddsläkare i fyra, sjuksköterskorna i fyra respektive 

en och administratören i sex utbildningar. 

 
 

Åligganden enligt lag 
 

Smittskyddsverksamheten regleras i smittskyddslagen, SmL (SFS 2004:168). I la-

gen fastslås regionens övergripande ansvar för att behövliga smittskyddsåtgärder 

vidtas inom landstingsområdet, och att det ska finnas en smittskyddsläkare som har 

det samlade ansvaret för att planera, organisera och leda smittskyddet.  
 

1 kap 10 § SmL  
Myndigheter inom smittskyddet, andra berörda myndigheter, läkare samt annan 

hälso- och sjukvårdspersonal skall enligt 1 kap 10 § SmL samverka för att före-

bygga och begränsa utbrott eller spridning av smittsamma sjukdomar.  

Samverkansaktiviteter 
 Smittskyddens höstmöte - en gemensam träff för landets smittskyddsen-

heter, Folkhälsomyndigheten (FoHM) samt Socialstyrelsen (SoS), bevis-

tades under 2017.  

 SmittNorr - en tvådagars konferens för de fyra nordliga länens smitt-

skyddsenheter genomfördes i Umeå. Ett samarbete mellan de fyra norr-

landstingens smittskydd kring bland annat PM-författande och remissbe-

svarande har startats upp. 

 Så kallade 11-möten, samordningsmöten mellan landstingens och region-

ernas smittskyddsläkare och FoHM veckovis torsdagar, har bevakats. 

 Smittskyddsläkarföreningens, smittskyddssjuksköterskornas och smitt-

skyddsadministratörernas vårmöten har bevakats. Det senare mötet arran-

gerades i Luleå. 

 SME deltar i utvecklingsgruppen för SmiNet 3 via FoHM - 10 möten 

har genomförts. Har representant i referensgruppen för SmiNet 2.  

 Webbinar om utbrottsenkätsamordning med FoHM har bevakats. 

 Samverkan med HYFS (hygien i förskolan) i Göteborg har skett. Tre mö-

ten med FoHM förskolenätverk har bevistats inför planerade utbildnings-

insatser och strategisk planering på nationell nivå. 

 Smittskyddsläkaren sitter med i Smittskyddsläkarföreningens styrelse se-

dan oktober 2017 och har deltagit i tre styrelsesammanträden. 
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 FoHM kontaktpersonträff har bevistats. 

 SME har deltagit i framtagande av U-FOLDs (Forum för forskning 

om läkemedels- och drogberoende, Uppsala Universitet) strategido-

kument “Consensus Document on Improvements in the Treatment of 

Hepatitis C for People Who Inject Drugs”. 

 Ett första möte med Nordic Arctic Communicable Disease Control 

Network har arrangerats i Luleå. 

 Internationella åtaganden - BEAC Barents TB Programme och två mö-

ten samt rapportering och informella kontakter har företagits under året. 

Arctic Council ICS Steering Committee – rapportering men inga fy-

siska möten har skett 2017. 

 Ett möte med primärvårdens kontaktläkare i smittskyddsfrågor har ge-

nomförts. 

 Ett möte med primärvårdens och ett möte med slutenvårdens antibioti-

kaansvariga läkare har arrangerats. 

 Inget möte med primärvårdens kontaktsjuksköterskor i smittskyddsfrå-

gor har kunnat genomföras.  

 Fyra möten med Funktionscentrum infektions (FCI) processlednings-

grupp samt tre möten med arbetsgruppen har genomförts. En tema-

dag/utbildningsinsats ”Antibiotika ska rädda liv” har genomförts. Ar-

bete med processen handläggning av patienter med bärarskap av mul-

tiresistenta bakterier har utförts. 

 Infektionssektionen: eftersom ställföreträdande smittskyddsläkaren ar-

betar som infektionsläkare 50 % sker ett kontinuerligt utbyte av erfa-

renheter med infektionskliniken. Två gemensamma möten har genom-

förts. Dessutom två hepatit C-behandlingskonferenser. 

 Vårdhygien: flera informella och formella möten har hållits under året. 

 Kliniskt mikrobiologiska laboratoriet: ett flertal informella och formella 

möten har hållits under året. En läkare under utbildning till klinisk mi-

krobiolog är anställd på SME. 

 Strama Norrbotten: verksamheten är organiserad under smittskyddsen-

heten. Biträdande smittskyddsläkare är ordförande/sammankallande.  

 Regionens vaccingrupp har träffats en gång under året.  

 Tillsammans med Läkemedelsenheten har regionens vaccinsidor, leve-

rantörslistor samt prislistor uppdaterats. Vaccinportalen har anpassats. 

 En tillfällig arbetsgrupp bestående av aktörer från FCI, primärvården, 

Läkemedelsenheten, Division närsjukvård och e-lärandefunktionen har 

jobbat med strategier och planering inför influensavaccinationskam-

panjen 2017 riktat mot vårdpersonal och patienter i risk. 

 Gruppen för sexuell hälsa har haft tre möten under året. Sammakallande 

är regionens Folkhälsocentrum. 

 Två träffar med PVKlas – regionens enhet för smittspårning av klamy-

dia och gonorré har genomförts. Dessutom har ett stort antal informella 

kontakter skett med ungdomsmottagningarna under året. 

 Underlag har arbetats fram till processen i samband med införandet av 

funktionen Klamydia.se i länet. SME har deltagit i Klamydia.se årsmöte 

samt i samband med videokonferens under rubriken ”Allt om sex i Sve-

rige”. 

 Smittskydd har deltagit i samordningsmöten inför uppstart pilotprojekt 

Lågtröskelmottagning-sprututbyte i Piteå våren 2018. Infektion sam-

mankallar SME, vuxenpsykiatrin i Piteå, Soc. Piteå och Närsjukvården. 

Smittskyddsläkaren sitter med i projektets styrgrupp. 

 Möten med Regionens enheter för asyl- och flyktingmedicin har skett. 



 
29 DECEMBER 2017  

- 4 - 
 

 Samverkan med Regionens Patientsäkerhetsråd har skett.  

 Deltagande i Regionens Folkhälsocentrums planeringsdagar har skett. 

 Två möten tillsammans med kommunernas livsmedelsinspektörer samt 

länsveterinär och centralt Livsmedelsverket har hållits. Dessutom upp-

repade kontakter under året. 

 

6 kap 1 § SmL  

Epidemiberedskap 

Smittskyddsläkaren har ett samlat ansvar för smittskyddsarbetet inom det om-

råde där hen verkar och ska planera, organisera och leda smittskyddet och verka 

för effektivitet, samordning och likformighet. Smittskyddsläkaren ska därmed 

också svara för landstingets epidemiplanering. Landstingets epidemiplan har 

reviderats under året.  

Under 2017 har också en så kallad formaliserad utbrottsgrupp bildats med syfte 

att stärka beredskap i samband med utbrott av smittsam sjukdom på vårdinrätt-

ning. Smittskyddsläkaren är sammankallande till den gruppen.  

Luleå hamn är karantänshamn och planering inför mer intensifierande kontakter 

med övriga aktörer i den funktionen har skett. 

 

 

6 kap 2 § SmL  
I smittskyddsläkarens uppgifter ingår enl. 6 kap 2 § SmL att se till:  
 

1- att allmänheten har tillgång till den information som behövs för att var och en 

skall kunna skydda sig mot smittsamma sjukdomar. 

Informationsaktiviteter till allmänheten 

 Smittskyddsenhetens webbsida har omarbetats under året och uppdate-

rats fortlöpande. Smittskydds förstasida besöktes vid i genomsnitt cirka 

400 tillfällen per månad  

 Smittskydds nyhetsblad ”Smittsant” publicerades 2017 i fyra nummer. 

 Information via media har skett vid ett flertal tillfällen under året. 

 

2- att ge råd och anvisningar om smittskyddsåtgärder för grupper som är särskilt 

utsatta för smittrisk. 

Riktade råd (inklusive utbildning till rådgivare) 

 Omfattande utvecklingsarbete med avsikt att återknyta kontakt med 

patienter med blodsmitta (hepatiter) som avbrutit uppföljningen i 

vården har företagits tillsammans med Infektionskliniken. 

 Regionens rekommendation för direktaktiv antiviral behandling och 

handläggning av patienter med hepatit C har uppdaterats fortlöpande 

under året. 

 Föreläst ”Kunskap om Hiv” för hiv-positiva vid möte arrangerat av 

Noaks Ark Norra Norrland. 

 Föreläst i samband med World AIDS Day 

 Deltagande i samband med ungdomsmässan Nolia med fokus på 

sexuellt överförbara sjukdomar har skett. 

 Fortlöpande rådgivning till hälso- och sjukvården och privatpersoner 

via telefon och e-post har skett. 
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3- att förebyggande åtgärder vidtas. 

Förebyggande åtgärder 

 Se aktiviteter under ”riktade råd” ovan. 

 Uppföljning och återkoppling av följsamhet till barnvaccinations- 

och influensavaccinationsprogrammet, se ”vaccinationer” nedan. 

 Som ett led i patientsäkerhetsarbetet har uppföljning och återkoppling 

av antibiotikaanvändning i primärvård och sjukhusvård genomförts 

vid två tillfällen.  

 

4- att stödja behandlande läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal samt 

andra som är verksamma inom smittskyddet i arbetet mot smittsamma sjukdo-

mar och när det behövs ge råd om lämpliga åtgärder. 

Stödjande aktiviteter 

 Fortlöpande uppdatering av kunskapsstöd via SMEs webbsida. 

 Smittskydd har webbportaler för råd kring handläggning som rör 

smittskydd. Blodsmitta, epidemiberedskap, förskola, multiresi-

stenta bakterier, antibiotika, tuberkulos, sexuellt överförbara 

sjukdomar, samt vaccinationer. Samtliga dessa portaler uppdate-

ras kontinuerligt.  

 Strama Norrbottens antibiotikarekommendationer på web och i 

app har uppdaterats 2017 för att senare under året läggas ner. 

Strama Norrbotten hänvisar i stället från 13 december 2017 till 

nationella sidan Strama.se samt till appen Strama Nationella. 

Detta på grund av problem med uppdateringen av de gamla re-

kommendationerna. De nya rekommendationerna har tillsam-

mans med LMK också uppdaterats i VAS. 

 SME har genomfört föreläsningar och utbildningsinsatser kring 

smittsamma sjukdomar och smittskydd vid 51 tillfällen till Reg-

ionens egen personal (varav 39 tillfällen i samband med influ-

ensavaccinationskampanjen), vid 18 tillfällen till andra verksam-

heter i länet (bland annat verksamheter som jobbar med migran-

ter, miljökontoren, personal från skolor och förskolor, Noaks Ark 

Norra Norrland, RFSL Norrbotten, LRF etc.), vid 13 tillfällen 

nationellt (bland annat kring hepatitepidemiologi till olika vård-

givare inom beroendevård, infektion, smittskydd samt till politi-

ker (i samband med Almedalsveckan) och LIF). Dessutom vid tre 

tillfällen i samband med internationella konferenser. 

 Arbete med att förebygga antibiotikaresistens på grund av selekt-

ion i samband med antibiotikabehandlingar (eg. Stramaarbete) 

har pågått under året.  

 SME deltar i Infektionsklinikens MRB-team. Sex träffar har ge-

nomförts under året. 

 En e-utbildning kring influensavaccination har tagits fram till-

sammans med e-lärandefunktionen på Utvecklingsavdelningen.  

 Smittspårarutbildning har genomförts tillsammans med lands-

tinget i Västerbotten. Utbildningen skedde i Umeå. 

 En ny smittspårande kurator på Infektionskliniken har utbildats. 

 Utbildning kring SmL och blodsmitta på sjuksköterskeutbild-

ningen LTU har genomförts. 

 Information har gått ut via informationsbladet ”Smittsant” fyra 

gånger under året. 
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5- att 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. 

Uppföljning av anmälningar 
För samtliga rapporter om anmälningspliktiga sjukdomar har fortlöpande:  

 uppgifter kontrollerats. 

 uppgifter som saknats inhämtats. 

 nödvändig information till kommunernas MHN och länsstyrelsen vi-

darebefordrats enligt överenskommelse. 

 statistik rörande anmälningspliktiga sjukdomar sammanställts och 

analyserats.  

 

6 - att bevaka att de personer som bär på en smittsam sjukdom får det stöd eller 

den vård som påkallas av sjukdomen eller smittrisken. 

Bevaka stöd 

 Fortlöpande bedömningar har gjorts i samband med kontakter 

med behandlande läkare samt kontroller av rapporter och anmäl-

ningar enligt SmL. 

 Fortlöpande har Regionens MRB-team genomfört uppföljning av 

att patienter med multiresistenta bakterier handlagts korrekt. 

MRB-teamet har haft sex arbetsmöten under året. Rutiner för 

uppföljningen har reviderats under 2017. 

 

7 - att följa att vårdgivare vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga smitt-

spridning. 

Följa vårdgivares förebyggande åtgärder 
 Följsamhet till allmänna och särskilda vaccinationsprogram har 

analyserats, inklusive influensavaccinationstäckningen för risk-

patienter och vårdpersonal - se vaccinationer nedan.  

 Under året har antibiotikaförskrivning i både primärvård och 

sjukhusvård följts upp.  

 

8 - att fortlöpande följa smittskyddsläget i området. 

Följa smittskyddsläget 

 Fortlöpande sammanställningar och analyser av rapporter om an-

mälningspliktiga sjukdomar, vaccinationer och annan information 

har gjorts. En sammanställning av data för hela 2017 kommer att 

redovisas i Smittsant # 1 och 2 2018.  
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Myndighetsutövning 
 

Bland smittskyddsläkarens myndighetsuppgifter ses åtgärder efter anmälan till 

exempel enligt Smittskyddslagen 3 kap 6 § och 4 kap 4 §, d v s när misstänkt 

smittade inte låter undersöka sig eller att man vid allmänfarliga sjukdomar kan 

befara smittspridning genom brott mot givna förhållningsregler.  

163 ärenden anmäldes under 2017. 

 

Anmälan enligt 3 kap 6 § SmL(125 ärenden) 
Klamydia:  122 ärenden, varav: 

 58 med uppnådd rättelse 

  10 som överlämnades till annat landsting 

  19 som fortfarande pågår 

 34 där personen inte gått att nå 

Gonorré:  5 ärenden varav 

 0 med uppnådd rättelse 

Hepatit C:  13 ärenden, varav: 

                  1 med uppnådd rättelse 

 8 som fortfarande pågår  

Hiv: Inga ärenden  

TBC: 1 ärende med uppnådd rättelse 

 

Anmälan enligt 4 kap 4 § SmL(15 ärenden) 

Hepatit C:  9 ärenden, varav: 

 1 är uppklarade 

 7 som fortfarande pågår 

Hiv: 2 ärenden, varav: 

 0 uppklarade 

 1 pågående 

Hepatit B  4 ärenden, varav: 

 3 pågående 
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Övrigt 
 Smittskyddsläkaren har under 2017 berett ärenden och remisser åt 

Region Norrbotten. Bland annat om Rotavirusvaccination och Influ-

ensa/Pneumokock-vaccination. 

 Smittskydd har under året deltagit i diverse FoU-projekt. Hepatit 

C/Kriminalvårdsprojektet, HCV/Rättspsyk, HCV/Beroendecentrum 

(drivs av Infektionskliniken), HCV/Co-morbiditet samt HCV – ge-

nomgång av diagnosticerade patienter. Dessa pågår samtliga och re-

dovisas separat. HCV/Co-medicineringstudien är avslutad och delvis 

redovisad. En poster kommer att publiceras vid EASL Paris våren 

2018.  

 I kriminalvårdprojektet har 11 mottagningstillfällen med patienter 

genomförts under året. Projektet kommer att redovisas separat 

 Smittskyddsläkaren har under året genomfört 27 mottagningsefter-

middagar vid Infektionskliniken SY. 
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Kvalitetsmarkörer 
 

 Målsättning Utfall Kommentar 

Myndighetens tillgänglighet 

Tillgänglighet via myndig-

hetstelefonen  

Alltid tillgängligt under 

kontorstid 

Kontakt med enhetens per-

sonal erhölls direkt vid alla 

testtillfällena under året. 

Målet uppnått 

Tillgänglighet via elektroniska 

myndighetsbrevlådan 

Alltid svar inom tre dagar Samtliga utom 2 besvara-

des inom tre dagar efter 

ankomst.  

Målet väsentligen uppnått 

Myndighetsutövning 

SmL 3:6-ärenden Minst 80 % med uppnådd 

rättelse  

58 av 125 = 46 %  Målet inte uppnått 

SmL 4:4-ärenden Alla med uppnådd rättelse Två med uppnådd rättelse Målet inte uppnått 

Uppföljning av rapportering enl. SmL 

Tid från diagnos till klinisk 

anmälan  

Mindre än/lika med 2 dagar  Mediantid 1 dag från dia-

gnos till anmälan  

Målet uppnått 

Spårade partners per fall av 

klamydia  

Minst 3 partners per fall 3,0 partners per fall Målet uppnått 

Antibiotikaförbrukning 

Slutenvård 10 % minskning av kinolo-

ner och minskning av kar-

bapenemer 

Redovisas Smittsant # 2 

2017 

Redovisas separat 

Öppenvård Mindre än 250 antibiotika-

recept per 1000 inv. 

295 recept per 1000 inv. = 

4 % minskning jmfr. 2016 

Förbättring men fortsatt ar-

bete viktigt 

 

Vaccinationstäckning 

Vaccination av barn via BVC Minst 98 % täckning avse-

ende alla vaccin 

Data ej färdigbearbetade – 

redovisas Smittsant # 2 

 

Redovisas separat 

Influensavaccination av ål-

derspensionärer  

Minst 75 % täckning  Drygt 40 % täckning 

Redovisas Smittsant # 2  

Otillfredsställande resultat 

– fortsatt arbete viktigt 

Rådgivning och utbildning 

Antal utbildningsinsatser Minst 20 tillfällen 91 tillfällen Målet uppnått 

Antal nr av Smittsant Minst 4 nr 4 nr Målet uppnått 

 

 


