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Epidemiberedskapsplan för  

Region Uppsala 
 

 

Kontaktuppgifter 
Smittskyddsläkaren  

Nås på kontorstid genom Region Uppsalas växel: Tel 018-611 00 00 eller via 

Smittskyddsenheten: Tel: 018-611 60 62, e-post: smittskydd@regionuppsala.se  

 

Under vardagkvällar och helger upprätthåller bakjouren på infektionskliniken 

funktionen som smittskyddsläkare. Nås via sjukhusväxeln Akademiska sjukhuset 

Tel: 018-611 00 00. 

 

Vid särskilda händelser kan smittskyddsläkaren kontaktas direkt via TiB eller 

chefsläkare i beredskap.  

 

Chefsläkare i beredskap  

Nås via Region Uppsalas växel eller genom tjänsteperson i beredskap (TiB) via 

Sjukvårdens larmcentral på telefonnummer 018-10 71 06. 

 

Tjänsteperson i beredskap (TiB)  

Har beredskap dygnet runt och larmas via sjukvårdens larmcentral:  

Tel: 018-10 71 06.  

 
 

 

mailto:smittskydd@regionuppsala.se


 

 

 
2 (31) 

   

 

 
 

 

Innehållsförteckning 
 

Kontaktuppgifter ........................................................................................................ 1 

Förord .......................................................................................................................... 3 

Mål ................................................................................................................................ 4 

Inledning ...................................................................................................................... 4 

Riktlinjer för lokala epidemiberedskapsplaner ..................................................... 4 

Övervakning av smittsamma sjukdomar ................................................................ 4 

Nivåindelning smittsamma sjukdomar.................................................................... 5 

Utredning .................................................................................................................... 5 

Hot- och riskbild ......................................................................................................... 6 

Stabsorganisation i särskild sjukvårdsledning, SSL ............................................ 9 

Organisation vid särskild händelse inom smittskyddsområdet ........................ 12 

Kontakt vid misstanke om utbrott/epidemi .......................................................... 13 

Åtgärder .................................................................................................................... 14 

Åtgärder vid särskild händelse .............................................................................. 15 

Kriskommunikation .................................................................................................. 16 

Ansvarsförhållanden ............................................................................................... 17 

Roller och ansvar ..................................................................................................... 21 

Samverkan ................................................................................................................ 24 

Rapportering ............................................................................................................ 24 

Läkemedelsdistribution .......................................................................................... 25 

Kostnader ................................................................................................................. 25 

Smittskydd under höjd beredskap och krig ......................................................... 26 

Utbildning och övning ............................................................................................. 26 

Utvärdering ............................................................................................................... 26 

Vård av högsmittsamma patienter med allvarlig sjukdom ................................ 27 

Bioterrorism .............................................................................................................. 27 

Bilaga 1: Lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd .........................................28 

Bilaga 2: Allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ..................................... 29 

Bilaga 3: Ansvarsförhållanden för myndigheter på nationell nivå .................. 30 

 
 

  



 

 

 
3 (31) 

   

 

 
 

 

Förord 
Enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168, kap 1, § 1) skall målet för samhällets 

smittskydd vara att tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av 

smittsamma sjukdomar.  

 

Syftet med epidemiberedskap är att i förväg planera så att man balanserar behov 

och resurser på alla nivåer inom hälso- och sjukvården för att minimera 

konsekvenserna för såväl somatiska som psykologiska följdverkningar av en 

epidemi.  

 

Smittskyddsläkaren har enligt smittskyddslagen det övergripande ansvaret för 

regionens beredskap vid epidemiska händelser i hela hotskalan.  

 

Epidemiberedskapsplanen för Region Uppsala beskriver hur länets 

smittskyddsverksamhet och hälso- och sjukvård skall organiseras och ledas vid 

utbrott av smittsamma sjukdomar och epidemier. Planen är ett styrande dokument 

som fastställs av regionstyrelsen. 

 

Epidemiberedskapsplanen är anpassad till inriktning, principer och ledningssystem i 

den övergripande krisberedskapsplanen för Region Uppsala. 

 

Utbrott av smittsamma sjukdomar och epidemier skiljer sig dock från andra särskilda 

händelser på några punkter: 

 

• Tidsförloppet är oftast mer långdraget och räknas i veckor och månader 
istället för timmar. 

• Epidemier innebär ofta en extra påfrestning för sjukvården då även personal 
kan smittas.  

• Smittskyddsläkaren har enligt smittskyddslagen ett särskilt ansvar för att leda 
och organisera smittskyddet viket behöver tydliggöras i beredskapsplanerna 
för epidemiska händelser. 

 

Smittskyddsläkaren har ett mandat att vid behov vidtaga de åtgärder som krävs för 

att skydda befolkningen i samband med epidemier eller utbrott av smittsam 

sjukdom. För att göra detta vid större utbrott och särskilda händelser krävs att 

resurser samordnas i enlighet med Region Uppsalas krisberedskapsplan, vilket ger 

möjlighet att ställa hela regionens sjukvårdsorganisation inom öppen och sluten vård 

under en gemensam ledning. 

 

Uppsala 2019-10-02 

 

Smittskyddsläkaren Region Uppsala 

Johan Nöjd 
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 Mål  
Mål för epidemiberedskapen inom Region Uppsala är att: 

• Förebygga spridning av smittsamma sjukdomar.

• Vid konstaterad smitta eller misstänkta fall av smittsam sjukdom förhindra

spridning av sjukdomen.

Inledning 
Epidemiberedskapsplanen beskriver hur smittskyddsarbetet i Uppsala län skall 

bedrivas i samband med större utbrott och epidemier. Planen beskriver ansvar, 

roller och organisation vid en smittskyddshändelse i Region Uppsala i perspektiven 

före, under och efter en händelse. 

Region Uppsalas smittskyddsläkare svarar för samordningen av länets 

epidemiberedskap. Smittskyddsläkaren leder det direkta smittskyddsarbetet och 

biträds av Region Uppsalas krisledningsorganisation, kommunernas 

miljöförvaltningar, länsstyrelsens veterinärer, och andra verksamma inom området. 

Vid särskilda händelser inom smittskyddsområdet (till exempel influensapandemi 

eller stora bioterroristattacker) ansvarar Region Uppsalas särskilda sjukvårdsledning 

(SSL) på regional nivå, i samarbete med smittskyddsläkaren, för ledning av 

bekämpning och de sjukvårdsmässiga konsekvenserna av utbrottet. Ansvarigt 

politiskt organ är krisledningsnämnden om den aktiveras vid en extraordinär 

händelse. 

I de lokala krisberedskapsplaner som upprättas av akutsjukhusen och inom Nära 

vård och hälsa ska det finnas ett avsnitt med lokal epidemiberedskapsplan som 

reglerar verksamheten på lokal nivå vid en händelse inom smittskyddsområdet. 

Lokala epidemiberedskapsplaner ska utgå från och följa principer och riktlinjer i 

Region Uppsalas epidemiberedskapsplan. 

Riktlinjer för lokala epidemiberedskapsplaner  
Akademiska sjukhuset, Enköpings lasarett samt Nära vård och hälsa ska utarbeta 

lokala planer för epidemiberedskap. 

Övervakning av smittsamma sjukdomar 
Enligt smittskyddslagen är vissa infektionssjukdomar anmälningspliktiga. De anmäls 

till Region Uppsalas smittskyddsenhet och till Folkhälsomyndigheten. 

Anmälningarna kommer dels från det laboratorium som diagnostiserar sjukdomen, 

dels från behandlande läkare eller läkare som utför obduktion. 

Information om anhopning av fall av misstänkt smittsam sjukdom eller misstanke om 

enstaka fall av allvarlig smittsam sjukdom kan även komma till smittskyddsenheten 

från till exempel kommunernas miljöförvaltningar, från länsveterinären, 

skola/förskola och allmänheten. 

Epidemi definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som ett antal fall av en 

infektionssjukdom som överstiger vad som är normalt i ett visst samhälle eller ett 

geografiskt område, eller för en viss årstid. 

När det rör sig om ett mindre antal fall talar man också om ”utbrott” eller ”anhopning 

av fall”. 
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Smittskyddsläkaren med medarbetare bedömer om det pågår ett utbrott eller en 

epidemi inom Uppsala län genom daglig analys av de anmälningar som inkommer 

till smittskyddsenheten.  

Nivåindelning smittsamma sjukdomar 
I smittskyddslagen definieras tre nivåer av sjukdomar, smittsamma sjukdomar, 

allmänfarliga sjukdomar och samhällsfarliga sjukdomar. I bilaga 2 anges de 

sjukdomar som enligt lagen är allmänfarliga och samhällsfarliga. 

 

• Smittsamma sjukdomar är enligt lagen sjukdomar som kan överföras till eller 

mellan människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors 

hälsa. Ett 60-tal smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga enligt 

Smittskyddslagen och fall av dessa sjukdomar ska enligt lagen anmälas 

regionalt och nationellt av behandlande läkare och/eller diagnostiserande 

laboratorium.  

 

• Allmänfarliga sjukdomar är 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. Alla allmänfarliga 

sjukdomar är också anmälningspliktiga. 

 

• Samhällsfarliga sjukdomar är allmänfarliga sjukdomar som kan få spridning i 

samhället och som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för 

en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, se bilaga 2. 

 

Utredning 
Vid alla typer av epidemier och utbrott behöver man utreda vilka som drabbats och 

orsaken till utbrottet för att förhindra smittspridning.  

 

Följande frågor bör man försöka besvara: 

 

När?  Vid vilken tidpunkt insjuknade personerna? 

Vem?  De sjukas identitet, ålder, kön och yrke registreras. 

Vad? Vilken sjukdom? Provtagning för laboratoriediagnos. 

Var?  Finns något geografiskt samband mellan de smittade personerna? 

Hur?  Gemensamma faktorer hos de smittade kan ge misstankar om 

smittvägar och smittkälla.  
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Hot- och riskbild  
I fredstid talar man om olika nivåer av hotbild som kan innebära olika stor störning 

av samhällsfunktionerna. 

Fig. Hotskala och terminologi inom krisberedskapen  

Händelse 

Vid händelser som har mindre påverkan på funktioner inom hälso- och sjukvården 

eller andra samhällsfunktioner, kan arbetet med att kontrollera dem skötas i 

linjeorganisationen.  

 

När det gäller mindre utbrott av smittsamma sjukdomar leds och samordnas arbetet 

av smittskyddsläkaren tillsammans med övriga medarbetare på smittskyddsenheten 

och sköts i det dagliga arbetet. Det operativa arbetet sköts som regel av 

behandlande läkare, vid behov i samråd med lokalt smittskydds- och 

antibiotikaansvariga inom primärvården och vårdhygien (när det gäller utbrott inom 

vårdinrättning). 

 

Misstänks smittan komma från livsmedel, annat objekt eller djur skall samarbete ske 

med den aktuella miljöförvaltningen och i förekommande fall länsveterinär.  

En händelse inom smittskyddsområdet ställer ofta stora krav på en samordnad 

kommunikationsinsats. Vid händelser som kan hanteras i ordinarie linjeorganisation 

är det klokt med en tidig kontakt med regionkontorets presschef och 

kommunikationsavdelning för samordning av kommunikationsinsatserna.  

Särskild händelse 

En särskild händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så 

omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på 

särskilt sätt. Detta inkluderar också risk för eller hot om sådan händelse.  

 

Särskilda händelser kan vara utbrott av misstänkt allvarlig smitta eller ett större antal 

smittade som är i behov av sjukhusvård eller primärvård. 
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Smittskyddsläkare och beslutsfattare i särskild sjukvårdsledning, SSL, på regional 

nivå fattar gemensamt beslut om en händelse inom smittskyddsområdet ska 

definieras som särskild händelse. Vid särskild händelse aktiveras SSL på regional 

nivå i stabsläge, förstärkningsläge eller katastrofläge. Vilken nivå för 

stabsberedskap som krävs för att lösa uppgiften avgörs i varje enskilt fall utifrån 

aktuell lägesbild.  

 

Vid en särskild händelse samordnas kommunikationsinsatserna av särskild 

sjukvårdsledning, SSL, på regional nivå och enligt Region Uppsalas 

kriskommunikationsplan. 

Extraordinär händelse 

En händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 

överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 

skyndsamma insatser av en kommun eller en region. Termen extraordinär händelse 

är kopplad till en särskild lag, Lag (2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap. 

Lagen ger möjlighet för den politiska nivån i regionen att fatta beslut om att aktivera 

Region Uppsala krisledningsnämnd och temporärt överta ansvaret från andra 

politiska nämnder.  

 

Det går inte att i förväg bestämma vilka utbrott, hot om utbrott eller misstänkta fall 

som kan skötas i ordinarie linjeorganisation eller kategoriseras som särskild 

händelse eller extraordinär händelse. Det får avgöras av smittskyddsläkare och 

beslutsfattare från fall till fall utifrån aktuell lägesbild.  

Ledningsmodell 

Händelser med obalans mellan behov och resurser kräver en särskild ledning för att 

optimera verksamheten och på bästa sätt lösa uppgiften. 

 

Vid en särskild händelse där resurserna trots en omfördelning inte räcker till måste 

målsättningen förändras och därmed också det medicinska inriktningsbeslutet. 

Ledningen vid särskild händelse måste ta hänsyn till behoven i det normala 

sjukvårdsarbetet, vilket i praktiken innebär en omfördelning av resurser mellan det 

vardagliga arbetet och den särskilda händelsen, efter ett medicinskt 

inriktningsbeslut. Det förutsätter en ledning som utifrån särskild kompetens effektivt 

kan prioritera mellan den särskilda händelsen, normal verksamhet och kraven på 

beredskap. 

 

Region Uppsalas krisberedskap använder en ledningsmodell vid särskild händelse 

som utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) om 

katastrofmedicinsk beredskap. De tekniska stödsystem, till exempel Rakel, som 

finns tillgängliga används som stöd i ledningsarbetet. 

Ledningsmodellen vilar på fyra grundstenar: 

• ledningsnivåer 

• ledningskomponenter 

• ledningsroller 

• beredskapsnivåer 
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Ledningsnivåer 

Hälso- och sjukvårdens modell för ledning vid särskild händelse består av tre nivåer: 

• Lokal nivå omfattar inom Region Uppsalas ansvarsområde ledning av 

verksamhet på akutsjukhus, inom Nära vård och hälsa, inom ett 

skadeområde samt av sjuktransporter. I det svenska krishanteringssystemet 

utgör kommunen den lokala nivån. 

• Regional nivå (regionövergripande) omfattar ledning och samordning av 

regionens resurser, aktiviteter och samverkan med andra regioner/landsting 

samt andra myndigheter. Resurssamordningen mellan regioner utgår från 

den region där händelsen har inträffat. Länsstyrelsen utgör den regionala 

nivån i det svenska krishanteringssystemet. 

• Nationell nivå omfattar ledningsfunktion som etableras för frågor där det 

finns ett nationellt samordningsbehov, samt vid behov att samordna 

kontakten med andra myndigheter och med den nationella politiska 

ledningen. 

Ledningskomponenter 

En ledningsorganisation som ska kunna fungera och upprätthålla sin funktion i en 

föränderlig omgivning måste ha en förmåga att samtidigt kunna utöva ledning i olika 

dimensioner, så kallad operativ, strategisk och normativ ledning. 

• Operativ ledning innebär ledning av insats inom ramen för tilldelade resurser 

utifrån avsikt och inriktning för sjukvårdsinsatsen. Operativ ledning innehåller 

också att ge enskilda enheter uppgifter samt rapportera obalans mellan 

behov och resurser till regional nivå. 

• Strategisk ledning innebär att efter en bedömning av omedelbara och 

kommande behov av sjukvårdsresurser, besluta om inriktning för och 

omfattningen av en sjukvårdsinsats. Det ingår även att prioritera 

sjukvårdsresurser mellan olika pågående sjukvårdsinsatser och att samtidigt 

upprätthålla en normal beredskap för övriga sjukvårdsinsatser. Strategisk 

ledning ska om möjligt tillskapa ytterligare sjukvårdsresurser och fördela 

dessa på ett optimalt sätt. 

• Normativ ledning innebär att tolka och besluta om sjukvårdsorganisationens 

roll och uppgift utifrån gällande lagstiftning. 

 

Ledningskomponenterna beskriver innehållet i ledningsarbetet. Ledningsarbetet på 

de olika nivåerna kan innehålla alla komponenterna fast i olika omfattning.  

Ledningsroller 

Ledning av hälso- och sjukvård vid särskild händelse förutsätter att roller, ansvar 

och befogenheter är väl kända. Innehavet av de roller som beskrivs nedan kan växla 

mellan individer under utvecklingen av den särskilda händelsen. 

• Sjukvårdsledare leder hälso- och sjukvårdens arbete och har det 

övergripande ansvaret för sjukvårdsinsatsen inom sitt definierade område, 

det vill säga är chef och beslutsfattare för sjukvårdsinsatsen. Rollen som 

sjukvårdsledare återfinns på alla nivåer. 

• Medicinskt ansvarig ansvarar för de medicinska besluten. Rollen som 

medicinskt ansvarig återfinns på alla nivåer. 

• Stab är ett ledningsstöd som sjukvårdsledaren och den medicinskt ansvariga 

kan behöva. En stab kan återfinnas på alla nivåer. 
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När ledningen bara består av en person, innehar den personen både rollen som 

sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig. Detta gäller för alla ledningsnivåer i 

ledningsmodellen. 

Beredskapslägen 

Inom Region Uppsala finns, för både lokal och regional nivå, tre lägen för 

stabsberedskap.  

• Stabsläge kan innebära att Särskild sjukvårdsledning (SSL) på regional 

och/eller lokal nivå etableras, identifierar situationen, vidtar nödvändiga 

åtgärder och följer händelseutvecklingen. Stabsläge kan användas vid 

särskild händelse som inte kräver resursförstärkning. 

• Förstärkningsläge innebär att Särskild sjukvårdsledning (SSL) på regional 

och/eller lokal nivå etableras för att samordna verksamhetens insatser, 

samverka med övriga aktörer och vidta nödvändiga förstärkningsåtgärder. 

Kan utlysas vid särskild händelse som kräver omorganisation eller utökning 

av befintliga resurser. 

• Katastrofläge innebär att Särskild sjukvårdsledning (SSL) på regional 

och/eller lokal nivå etableras enligt instruktion med en fullt utbyggd stab. Alla 

tillgängliga sjukvårdsresurser kan tas i anspråk. 

 

Beroende på utbrottets omfattning kan smittskyddsläkaren, i samråd med 

beslutsfattare i SSL regional nivå, besluta hur den epidemiska situationen ska 

definieras och ledas och vilken nivå för stabsberedskap som ska intas.  

Många händelser som gäller smittsamma sjukdomar kan dock hanteras i det dagliga 

arbetet av linjeorganisationen. Smittskyddsenheten befinner sig ständigt i stab och 

samverkar ofta, utan att särskild stab bildas, med andra aktörer. 

Stabsorganisation i särskild sjukvårdsledning, SSL 
När särskild sjukvårdsledning, SSL, etableras på regional eller lokal nivå i Region 

Uppsala organiseras staben enligt stabsinstruktion med roller och funktioner. 

 

• Beslutsfattare 

Beslutsfattaren är chef i SSL och ansvarig för beslut. Beslutsfattaren biträds 

av medicinskt ansvarig (vid smittskyddshändelse smittskyddsläkaren) vid 

medicinska beslut. 

• Stabschef 

Stabschefen är arbetsledare i staben, leder stabsorienteringar och föredrar 

beslutsunderlag till beslutsfattare. 

• Funktioner 

• S 1 Personal och krisstöd 

• S 2 Säkerhet 

• S 3 Insatsledning av händelsen, lägesbild 

Smittskyddsläkare, eller dennes ersättare, är medicinskt ansvarig vid 

smittskyddshändelse och ingår i funktion S 3 

• S 4 Logistik och dokumentation 

• S 5 Analys av insats och omfall 

Smittskyddsexperter ingår i funktion S 5 vid smittskyddshändelse 

• S 6 Samband, teknik och it 

• S 7 Kommunikation 

• S 8 Juridik och ekonomi 

• S 9 Samverkan, samverkanspersoner 
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• Experter 

Smittskyddsexperter ingår i funktion S 8 vid smittskyddshändelse 

Epidemiledningsgrupp 

När ett utbrott av smittsam sjukdom blir så omfattande eller är så allvarligt att 

resurserna blir eller riskerar att bli otillräckliga i förhållande till behoven, aktiveras 

särskild sjukvårdsledning på regional och/eller lokal nivå, SSL. Som en del av SSL 

regional nivå aktiveras, efter smittskyddsläkarens bedömning och beslut, en 

epidemiledningsgrupp (ELG) med olika kompetenser inom smittskyddsområdet. 

Epidemiledningsgruppen är smittskyddsläkarens stab med experter från olika 

områden. Epidemiledningsgruppens sammansättning kan variera utifrån händelse 

och lägesbild. 

Epidemiledningsgruppens organisation och uppgifter 

Epidemiledningsgruppen har representation i SSL regional nivå i funktionerna S 3 

(insatsledning), S 5 (analys av insats och omfall) och funktionen med experter. Delar 

av ELG kan arbeta på annan plats, till exempel i smittskyddets ordinarie lokaler. Vid 

behov utses olika undergrupper till ELG för det direkta arbetet med händelsen, till 

exempel Utredningsgrupp, Registreringsgrupp och Vaccinationsgrupp. 

Epidemiledningsgruppens uppgifter, exempel 

• Definiera epidemiläge. 

• Bedöma omfattningen av epidemin. 

• Fastställa arbetsplan, utse personer till den operativa epidemigruppen. 

• Besluta om eventuell adjungering av speciell kunskap. 

• Besluta om arbetslokaler för epidemiledningsarbetet och för den operativa 

gruppen. 

Epidemiledningsgruppens sammansättning vid länsövergripande 
utbrott, exempel 

• vårdhygienläkare 

• vårdhygiensjuksköterska 

• sektionschef Mikrobiologen 

• verksamhetschef verksamhetsområde infektionssjukdomar 

• specialistläkare mikrobiologi 

• barnhälsovårdsöverläkare 

• representant Strama Uppsala län 

• representant för den kommunala vården 

Funktioner som vid behov adjungeras till respektive 
epidemiledningsgrupp, exempel 

• 1177 Vårdguiden  

• privata vårdgivare 

• miljö- och hälsoskyddsinspektör (vid objektburen smitta) från kommun 

• länsveterinär (vid zoonotisk smitta) 

• representant barnsjukhuset 

Utredningsgrupp 

Smittskyddsläkaren utser en utredningsgrupp vid utbrott och epidemi. 

Utredningsgruppen kan bestå av biträdande smittskyddsläkare, 

smittskyddssjuksköterska, infektionsläkare, läkare och sjuksköterska från 
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vårdhygien, mikrobiolog, miljö- och hälsoskyddsinspektör och sekreterare. Vid 

behov kan en epidemiolog från Folkhälsomyndigheten ingå i gruppen. 

Uppgifter: 

• Utreda smittkälla/ smittvägar. 

• Se till att prov som behövs för utredningen tas på personer, djur och objekt. 

• Analysera data på de som insjuknat och exponerats eventuell efter kontakt 
med registreringsgrupp om sådan är inrättad. 

• Anpassa och distribuera enkäter. 

• I samverkan med miljöförvaltningen delta i inspektioner avseende misstänkta 
smittkällor (storkök, restauranger, vattenverk m.fl.). 

• Säkra adekvat provtagning i samband med inspektioner. 

• Informera lokala laboratorier om förväntade provvolymer. 

• Göra fortlöpande epidemiologiska sammanställningar. 

Registreringsgrupp 

Smittskyddsläkaren utser vid behov en registreringsgrupp. 

Ansvarig kan vara smittskyddsadministratör eller sekreterare från vårdcentral. 

 

Uppgifter: 

• Ta emot anmälningar över konstaterade och misstänkta fall. 

• Ger löpnummer till fallen och kolla att inte dubbelregistrering sker. 

• Hålla kontakt med utredningsgruppen. 

• Registrera gjorda provtagningar och laboratoriesvar. 

Vaccinations-/läkemedelsgrupp  
Förslag på gruppens sammansättning 

• smittskyddsläkare 

• barnhälsovårdsöverläkare 

• representant elevhälsan 

• representant kommunala vården 

• chefläkare inom primärvården 

• barnläkare 

• apotekare 

• infektionsläkare 

• inköpare upphandlingsavdelningen 

• informatör 

 

Då omfattande vaccinationer planeras, som inför hotet om en ny influensapandemi 

(Se Beredskapsplan pandemisk influensa) eller vid massflykt kan en eller flera 

vaccinationsgrupper alternativt grupp för profylaktisk antibiotikabehandling skapas. 

Gruppen kan också träda i funktion vid insatser av mindre omfattning såsom vid 

meningitvaccinering vid utbrott på skolor.  

 

Uppgifter: 

• Beräkna behovet av vaccin/ antibiotika 

• Upprätta vaccinationsställen utifrån epidemins omfattning 

• Tillse att kompetenta vaccinatörer bemannar dessa vaccinationsställen. En 
läkare har alltid medicinskt ansvar för vaccinationerna 

• Informera allmänhet och massmedia i samråd med epidemiledningsgruppen 

• Säkerställa försörjningen av vaccin/ antibiotika 

• Prioritera distributionen 

• Fördela tillgängligt vaccin till vaccinatörerna 
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• Upprätta en vaccinationsjournal  

• Registrera antalet vaccinerades och de som fått antibiotika  

• Registrera vaccinationskomplikationer 

 

Organisation vid särskild händelse inom 
smittskyddsområdet 

Beslutsfattande och mandat vid smittskyddshändelser 

Smittskyddslagen ger smittskyddsläkaren långtgående mandat att fatta beslut och 

vidta åtgärder vid händelser med smittsamma sjukdomar. Smittskyddsläkaren är 

både beslutsfattare och medicinskt ansvarig för övergripande beslut och åtgärder i 

Region Uppsala. Arbetet samordnas med stöd av personal från Region Uppsalas 

smittskyddsenhet. 

De flesta begränsade utbrott av smittsamma eller allmänfarliga sjukdomar kan 

hanteras i ordinarie linjeorganisation. Det patientnära arbetet hanteras av 

behandlande läkare.  

 

Vid mer omfattande eller på annat sätt allvarliga utbrott av smittsam sjukdom, 

särskilt när det gäller utbrott av allmänfarliga eller samhällsfarliga sjukdomar, kan 

det finnas behov att definiera situationen som en särskild händelse på regional 

och/eller lokal nivå i Region Uppsala. Då hanteras och leds händelsen enligt den 

ledningsmodell för särskild händelse som finns beskriven i Krisberedskapsplanen för 

Region Uppsala och denna Epidemiberedskapsplan.  

 

Vid en särskild händelse på regional nivå har smittskyddsläkaren ett fortsatt 

beslutsmandat med stöd av smittskyddslagen samtidigt som Region Uppsalas 

krisberedskap organiseras enligt beskriven ledningsmodell med en Särskild 

sjukvårdsledning, SSL, på regional nivå. Smittskyddsläkaren är då fortsatt 

medicinskt ansvarig i insatsen och har kvar alla de mandat och befogenheter som 

stadgas i smittskyddslagen.  

 

Samtidigt innehåller en insats vid särskild händelse en mängd olika beslut som är av 

organisatorisk, logistisk eller annan karaktär som inte regleras inom ramen för 

smittskyddslagen. Här blir det naturligt att beslutsfattaren i SSL på regional nivå är 

den som fattar beslut efter samråd med smittskyddsläkaren. 

 

Epidemiledningsgruppen ELG, organiseras vid särskild händelse efter beslut av 

smittskyddsläkaren. ELG består av experter inom olika områden och utgör ett extra 

stabsstöd till SSL regional nivå vid särskild händelse inom smittskyddsområdet. 

Experter ur ELG kan ingå i olika funktioner i SSL regional nivå men huvuddelen av 

ELG arbetar på annan plats, oftast i smittskyddsenhetens lokaler. 

 

Vid en särskild händelse är det beslutsfattare i SSL på regional respektive lokal nivå 

som, efter samråd med smittskyddsläkaren, fattar beslut om vilken beredskapsnivå 

som ska intas. Utbrott, eller misstanke om utbrott, av samhällsfarlig sjukdom innebär 

alltid behov av aktivering av Region Uppsalas krisledningsorganisation. Utbrott av 

allmänfarlig sjukdom kan i vissa fall hanteras i ordinarie linjeorganisation. 

Smittskyddsläkare ansvarar för beslut om aktivering och organisation av 

epidemiledningsgrupp, ELG. När krisledningsnämnden aktiveras vid en extraordinär 

händelse inom smittskyddsområdet, organiseras alltid SSL regional nivå och 
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epidemiledningsgrupp som stabsfunktioner och tjänstemannastöd till den politiska 

nivån.  

 

 

Fig. Sammanställning av beredskapsnivåer, organisation och ledningsansvar vid 

händelser inom smittskyddsområdet. 

Kontakt vid misstanke om utbrott/epidemi 
Varje läkare, både offentliganställd och privatpraktiserande, skall vara uppmärksam 

på förekomsten av allmänfarliga och andra anmälningspliktiga sjukdomar enligt 

smittskyddslagen och vidta de åtgärder som kan krävas. Anmälan av sådan 

sjukdom skall göras till smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten snarast och 

senast dagen efter ställd diagnos.  Smittskyddsläkaren anmäler i vissa fall vidare till 

miljöförvaltningen i den aktuella kommunen. 

 

Anmälan till smittskyddsläkaren bör göras omedelbart genom telefonsamtal om 

vårdpersonal misstänker att flera personer smittats med samma allmänfarliga eller 

anmälningspliktiga sjukdom eller om sjukdomen visar ett allvarligt förlopp. Se 

smittskyddsenheten i Region Uppsalas hemsida www.smittupp.nu 

 

Annan sjukdom som är eller misstänks vara smittsam men som inte är 

anmälningspliktig, skall också anmälas per telefon om den fått anmärkningsvärd 

utbredning inom ett område eller uppträder i elakartad form.  

 

Anmälan till smittskyddsläkaren görs också av veterinär eller av miljöförvaltning i 

misstänkta situationer. 

Kontakt 

Smittskyddsläkaren nås på kontorstid genom Region Uppsalas växel: 

018-611 00 00, e-post: smittskydd@regionuppsala.se  

http://www.smittupp.nu/
mailto:smittskydd@regionuppsala.se
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Under vardagkvällar och helger upprätthåller bakjour på infektionskliniken funktion 

som smittskyddsläkare. 

 

Vid särskilda händelser kan smittskyddsläkaren kontaktas direkt via tjänsteperson i 

beredskap (TiB) eller chefsläkare i beredskap.  

 

Chefsläkare i beredskap kontaktas via Region Uppsalas växel eller genom 

tjänsteperson i beredskap (TiB) via sjukvårdens larmcentral på telefonnummer 018-

10 71 06. 

 

Fig.  Larm- och kontaktvägar vid särskild händelse, epidemiberedskap och 

smittskydd. 

Åtgärder 
Målet för smittskyddsarbetet vid både stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge 

är att finna och eliminera smittkällan, finna de smittade, handlägga sjukdomsfall på 

ett adekvat sätt samt genom vaccination, behandling, råd och anvisningar förhindra 

att smittan sprids vidare.  

 

Ett stort antal händelser som orsakas av smittsamma sjukdomar kan handläggas i 

ordinarie linjeorganisation av hälso- och sjukvården och andra aktörer med stöd av 

smittskyddsläkaren och smittskyddsenheten, utan att Region Uppsalas 

stabsberedskap behöver höjas. 

 

Handläggningsansvaret vid smittsam sjukdom beror på om smittan påvisas i öppen 

eller sluten vård. 
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Inom primärvården 

Behandlande läkare informerar smittskyddsläkaren och kan handlägga det hela 

lokalt, eventuellt med stöd från lokalt smittskydds- och antibiotikaansvariga läkare 

och sjuksköterskor (LSA) om det står klart att det är ett mindre utbrott. 

Inom slutenvården på Akademiska sjukhuset eller Enköpings lasarett 

Vid misstanke om utbrott inom slutenvården kontaktar behandlande läkare sin 

verksamhetschef, som i sin tur kontaktar chefsläkare och vårdhygien. Utbrottet 

utreds i första hand av vårdhygien med information till smittskyddsläkaren. 

Inom kommunal vård   

Den verksamhetsansvariga chefen kontaktar vårdhygien och handläggningen görs i 

samråd med dem. Vårdhygien informerar i sin tur smittskyddsläkaren vid behov. 

Smittskyddsläkarens ansvar 

Vid utbrott som diagnostiseras inom öppenvård ska smittskyddsläkaren informeras 

och vid behov stödja behandlande läkare och lokalt smittskydds- och 

antibiotikaansvariga inom primärvården med utredning och åtgärder. 

 

Vid utbrott inom slutenvård och kommunens särskilda boenden har vårdhygien det 

primära ansvaret för utredning och åtgärder, men smittskyddsläkaren kan vid behov 

delta i arbetet. 

 

Vid livsmedelsburet utbrott eller annan objektburen smitta skall smittskyddsläkaren 

underrätta miljöförvaltningen i den aktuella kommunen. Smittskyddsläkaren 

kontaktar miljöförvaltningen eller länsveterinär vid misstanke om smitta från djur. 

Information 

Behandlande läkare eller lokalt smittskydds- och antibiotikaansvariga läkare bör 

samråda med respektive chefsläkare och smittskyddsläkaren om eventuell 

information till allmänhet, massmedia och berörda instanser.  

I samband med utbrott på förskolor eller behandlingshem ska smittskyddsenheten 

bistå och kan vid behov ta över informationsansvaret. 

Rådgivning 

Behandlande läkare svarar för information och rådgivning om smittskyddsåtgärder 

till patienten /patienterna utifrån smittskyddsbladen och /eller annan skriftlig 

rekommendation. Informationen finns på www.smittupp.nu   

Provtagning 

Behandlande läkare ansvarar för adekvat provtagning av sjuka och exponerade 

personer utifrån smittskyddsläkarens och laboratoriets anvisningar. Provtagning av 

livsmedel, inklusive dricksvatten, badvatten eller andra objekt utförs av 

kommunernas miljöförvaltningar. 

Åtgärder vid särskild händelse 
När smittskyddsläkare och beslutsfattare SSL regional nivå beslutar om att 

smittskyddshändelsen ska kategoriseras som särskild händelse fattas samtidigt 

beslut om nivå för Region Uppsalas stabsberedskap. Målet för smittskyddsarbetet är 

att finna och eliminera smittkällan, finna de smittade, handlägga sjukdomsfall på ett 

adekvat sätt samt genom behandling, råd och anvisningar förhindra att smittan 

sprids vidare.  

http://www.smittupp.nu/
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Stabsläge 

Ett stabsläge kan intas för att följa händelseutvecklingen. Händelsen kan fortsatt 

hanteras i ordinarie linjeorganisation. Hela eller delar av SSL regional nivå kan 

inkallas för möten och samordning av lägesbild. Smittskyddsläkaren har det 

medicinska ansvaret för händelsens hantering. 

Förstärkningsläge 

Smittskyddsläkare och beslutsfattare i SSL regional nivå kan besluta om 

förstärkningsläge för SSL regional nivå. Beslutet innebär att hela eller delar av 

staben organiseras och arbetar enligt uppgjorda åtgärdslistor. 

Epidemiledningsgrupp organiseras vid behov efter beslut av smittskyddsläkaren. 

Nivån för stabsberedskap på den lokala nivån (akutsjukhus och Nära vård och 

hälsa) bestäms utifrån aktuell lägesbild och efter beslut av beslutsfattare på lokal 

nivå. 

Katastrofläge 

Katastrofläge innebär att SSL regional nivå organiseras med full stab och arbetar 

enligt uppgjorda åtgärdslistor.  

 

Nivån för stabsberedskap på den lokala nivån (akutsjukhus och Nära vård och 

hälsa) bestäms utifrån aktuell lägesbild och efter beslut av beslutsfattare på lokal 

nivå. 

Extraordinär händelse 

Det är regionstyrelsens ordförande, eller dennes ersättare, som fattar beslut om en 

händelse ska definieras som extraordinär och om krisledningsnämnden ska 

aktiveras. När Region Uppsalas krisledningsnämnd aktiveras ska Region Uppsalas 

SSL regional nivå alltid organiseras som tjänstemannastöd till krisledningsnämnden. 

Kriskommunikation  
En viktig del i samhällets krishanteringsförmåga är förmågan att kommunicera och 

informera effektivt vid en händelse eller samhällsstörning. Vid en särskild eller 

extraordinär händelse är det beslutsfattaren i SSL på regional nivå (oftast 

chefsläkaren) som har beslutsmandaten när det gäller informations- och 

kommunikationsfrågor. 

 

Med kriskommunikation avses kommunikation inför, under eller efter en händelse 

som kan leda till ett stort kommunikationsbehov hos allmänhet, media, samverkande 

aktörer eller Region Uppsalas verksamheter.  

 

Inom Region Uppsala ska all krishantering utgå från att kriskommunikation är av stor 

betydelse för hur en händelse uppfattas, hur berörda agerar och därmed också för 

händelseutvecklingen. Syftet med kriskommunikation är dels att minska riskerna för 

och minimera oönskade följder av en händelse, dels att upprätthålla förtroendet 

genom att hantera bilden av det inträffade. Kriskommunikation ska därför tidigt och 

integrerat ingå i krishanteringen för att säkerställa att händelsen hanteras utifrån så 

bred förståelse som möjligt.  

 

Inriktning, ansvar, organisation och arbetssätt för Region Uppsalas arbete med 

kriskommunikation beskrivs i den av regionfullmäktige fastställda 

kriskommunikationsplanen. 
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Vid en särskild händelse inom smittskyddsområdet samordnas arbetet med 

information och kommunikation av SSL regional nivå i funktionen S 7.  

 

Uppgifter: 

• Distribuera adekvat information externt till allmänhet, media och internt via 
Intranätet. 

• Utse och stödja talesperson. Vid epidemiska händelser bör det vara 
smittskyddsläkaren. 

• Ge stöd och rådgivning i samband med intervjuer, pressträffar/konferenser. 

• Leda informationshanteringsprocessen (planering, inhämtning, bearbetning). 

• Kontinuerlig informationsinhämtning från smittskyddsläkare inklusive andra 
medarbetare på smittskyddsenheten. 

• Pressmeddelande /kontinuerliga uppdateringar till media efter behov. 

• Bevaka medias rapportering av insatsen. 
 

Ansvarsförhållanden 

Den enskilde  

Är skyldig att utan dröjsmål söka läkare och vidta de åtgärder som krävs för att 

skydda andra mot smittrisk om hen har anledning att anta att hen har smittats av en 

allmänfarlig sjukdom. 

Behandlande läkare 

Behandlande läkare är den läkare som undersöker eller behandlar en patient enligt 

smittskyddslagen. Varje läkare, både i offentlig och privat verksamhet, har ansvar 

för smittskyddet kring sin patient. Det innebär skyldighet att vara uppmärksam på 

förekomsten av anmälningspliktiga sjukdomar och skyldighet att vidta nödvändiga 

åtgärder. 

 

Behandlande läkare ska rapportera misstänkta utbrott av smittsam sjukdom till 

smittskyddsläkaren. Misstänks att smittan kommer från livsmedel eller vatten ska 

detta rapporteras till den lokala miljöförvaltningen direkt eller via smittskyddsläkaren. 

Region Uppsala 

Skall enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem 

som stadigvarande vistas i länet och ansvarar också för att behövliga 

smittskyddsåtgärder utförs i den mån uppgiften inte ligger på kommunal nämnd. 

Denna uppgift upprätthålls genom smittskyddsläkarorganisationen. Ansvarigt 

politiskt organ för smittskyddet inom Region Uppsala är regionstyrelsen. 

Smittskyddsläkaren tillsammans med smittskyddsenheten ansvarar för 

personinriktade åtgärder. 

Smittskyddsläkaren 

Smittskyddsläkaren har ett samlat ansvar för smittskyddsarbetet i Uppsala län och 

skall planera, organisera och leda smittskyddet samt verka för effektivitet, 

samordning och likformighet. Smittskyddsenheten är smittskyddsläkarens stab.  

 

Som myndighet har smittskyddsläkaren befogenhet att ingripa med tvingande 

åtgärder mot enskilda för att hindra smittspridning av allmänfarliga eller 

samhällsfarliga smittsamma sjukdomar. Patienten kan hos förvaltningsrätten 

överklaga de beslut som smittskyddsläkaren fattar som myndighet.  
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Vid särskilda händelser har smittskyddsläkare, liksom särskild 
sjukvårdsledning, SSL, regional nivå och tjänsteperson i beredskap (TiB), rätt 
att begära sändning av viktigt meddelande till allmänheten (VMA)  

 

Smittskyddsläkaren rapporterar vidare till länsveterinären och i vissa fall 

kommunens miljöförvaltning vid fall av zoonotisk (djuröverförd) smitta. 

 

Smittskyddsläkaren definierar, i samverkan med beslutsfattare SSL regional nivå, 

vilket beredskapsläge som ska intas vid ett utbrott av smittsam sjukdom. 

 

Vid utbrott av smittsam sjukdom är smittskyddsläkaren alltid medicinskt ansvarig för 

de beslut som är relaterade till smittskyddsläkarens ansvarsområde. 

Smittskyddsläkaren är också medicinskt ansvarig för arbetet i 

epidemiledningsgruppen, ELG, när den organiseras.  

Uppsala läns kommuner 

Den nämnd som i kommunerna ansvarar för miljö- och hälsoskyddet har ansvar för 

att ingripa mot smittkällor i den fysiska miljön.  

Kommunen skall svara för att åtgärder vidtas mot djur, livsmedel, vattentäkter, 

avloppsvatten, ventilationsanläggningar och andra objekt som sprider eller 

misstänks sprida smittsamma sjukdomar. 

Dessa åtgärder regleras av särskild lagstiftning i miljöbalken, livsmedelslagen, lagen 

om provtagning på djur, epizootilagen och zoonoslagen. 

 

Miljöförvaltningarnas miljöinspektörer svarar för objektinriktade åtgärder i respektive 

kommun, såsom att utreda smitta från till exempel vatten och livsmedel. 

 

Inom varje kommun ska finnas en lokal epidemiberedskapsplan som träder i kraft 

vid större utbrott.  

 

När det gäller den kommunala sjukvården är medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS) en viktig samarbetspartner vid planering av vård för patienter i hemmen och 

på kommunala institutioner samt för planeringen vid utskrivning från Region 

Uppsalas vårdinrättningar. 

 

Vid alla särskilda boenden för äldre ska finnas en handlingsplan för att minska 

risken för utbrott av magsjuka och influensa. 

 

Elevhälsans medicinska enhet i Uppsala kommun och samordnande skolsköterskor 

i de övriga kommunerna är viktiga samarbetspartners för övervakning av 

vaccinationstäckning och kompletterande vaccinationer. 

Vårdhygien   

Vid sjukhusen handläggs smittskyddsfrågor av behandlade läkare i samråd med 

infektionsläkare och vårdhygienläkare. Vårdhygien handlägger smitta och 

smittspridning inom alla typer av vårdinrättningar i Uppsala län, även kommunal 

vård. 

 

Smittskyddsläkarens myndighetsansvar gäller även smitta och smittspridning inom 

slutenvård och öppenvård i både regionens, privata vårdgivares och kommunernas 

regi. 
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Primärvårdens lokalt smittskydds- och antibiotikaansvariga läkare och 
sjuksköterskor - LSA 

Lokalt smittskydds- och antibiotikaansvariga sjuksköterskor och läkare (LSA) är 

primärvårdens kontaktpersoner inom smittskyddet. Det ska finns lokalt smittskydds- 

och antibiotikaansvariga läkare och sjuksköterskor på varje vårdcentral enligt 

regelboken. Dessa har bland annat ansvaret för att inom sitt geografiska område 

följa det epidemiologiska läget och vid behov bistå smittskyddsläkaren i 

handläggningen av smittskyddsarbetet vid ansamling av fall eller större utbrott.  

Epidemirådet vid Akademiska sjukhuset  

Ett expertorgan som skall ta fram och arbeta utifrån en strategisk plan för att minska 

vårdrelaterade infektioner (VRI) och smittspridning vid Akademiska sjukhuset. Den 

skall tillse att Akademiska sjukhuset har gällande riktlinjer för arbete och åtgärder 

som berör VRI och smittspridning. 

 

När Akademiska sjukhuset höjer sin nivå för stabsberedskap vid särskild händelse 

ska kompetenser från epidemirådet bistå sjukhusets särskilda sjukvårdsledning, 

SSL, på lokal nivå. Kompetenser från Akademiska sjukhusets epidemiråd kan även 

ingå i Region Uppsalas epidemiledningsgrupp, ELG.  

Uppsala läns epidemi och hygienråd  

Expertgrupp som arbetar proaktivt och förebyggande genom att utveckla mål (för 

bland annat vårdrelaterade infektioner (VRI) och kläd-/ hygienregler, ta fram 

handlingsplaner och rekommendationer, prioritera fokusområden, hitta 

samverkansformer och att genomföra riskbedömningar.  

Områden som ingår är:  

• epidemier med stora utbrott 

• vårdrelaterade endemiska infektioner 

• vaccinationsfrågor  

• antibiotikaresistens. 

 

När epidemiledningsgrupp, ELG, etableras väljs deltagarna i första hand bland 

epidemirådets medlemmar i samråd mellan smittskyddsläkaren och ordföranden för 

Uppsala läns epidemi och hygienråd. 

Verksamhetschefer  

Verksamhetschefer både inom slutenvården och öppenvården ansvarar inom sitt 

verksamhetsområde för åtgärder föranledda av smitta bland patienter och personal.  

Sjukhusledningarna på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping  

Ansvarar för upprättande av en lokal epidemiberedskapsplan som ska tillämpa vid 

epidemisk anhopning av sjukdomsfall. Denna ska integreras med sjukhusens lokala 

krisberedskapsplaner. 

Region Uppsalas risk- och krisberedskapskommitté - RKK 

(RKK) är det regionövergripande rådet för kris- och katastrofmedicinska 

beredskapsfrågor och samordnar beredskapsplaneringen mellan sjukhusvård, 

primärvård, ambulanssjukvård, smittskydd och mot angränsande kommuner samt 

andra myndigheter/aktörer. RKK arbetar i perspektiven före och efter en händelse 

och har ingen roll vid en insats. Men när särskild sjukvårdsledning, SSL, regional 

nivå etableras vid en särskild händelse ingår ofta medlemmar från RKK i staben.  

Smittskyddsläkaren är ordinarie medlem i RKK. 
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Tjänsteperson i beredskap - TiB  

Har beredskap dygnet runt och larmas via sjukvårdens larmcentral:  

Telefon 018-10 71 06.  

 

TiB har ansvar och mandat att initialt fatta beslut och vidta nödvändiga åtgärder vid 

särskilda händelser. Vid smittskyddshändelser bör besluten fattas efter samordning 

med smittskyddsläkare och beslutsfattare i SSL regional nivå.  

Chefsläkarjouren på Akademiska sjukhuset  

Har beredskap dygnet runt och kan tillsammans med TiB och smittskyddsläkare 

bedöma omfattning av ett epidemiskt utbrott och vilken nivå för beredskapsläge som 

ska initieras. När det gäller epidemihantering, ska chefsläkarjouren på Akademiska 

sjukhuset tillgodose behoven för hela Region Uppsala.  

 

Vid särskild händelse där särskild sjukvårdsledning, SSL, regional nivå aktiveras blir 

chefsläkarjour på Akademiska sjukhuset beslutsfattare för Region Uppsala under 

händelsen.  

Krisledningsnämnd 

Består av politiker i regionrådsberedningen och kan inkallas vid extraordinära 

händelser efter beslut av regionstyrelsens ordförande.  

Regiondirektören är ansvarig för att hålla krisledningsnämnden informerad om 

lägesbild och händelseutveckling. Krisledningsnämnden arbetar efter ett särskilt 

reglemente beslutat av regionfullmäktige. 

 

Krisledningsnämnden består av en ordförande, två vice ordförande och ett antal 

ledamöter samt ersättare.  

Psykologisk och social katastrofledning 

Det psykologiska och sociala omhändertagandet är mycket betydelsefullt vid större 

utbrott av allvarlig infektionssjukdom, speciellt efter en eventuell bioterroristattack.  

 

I Region Uppsala ska det finnas en organisation för att bemanna särskild 

sjukvårdsledning, SSL, på både regional och lokal nivå med krisstödsamordnare. 

Psykologiskt krisstöd organiseras vid behov enligt riktlinjer i Region Uppsalas 

särskilda plan för krisstöd. Arbetet bedrivs i allmänhet i samverkan med 

krisstödsorganisationen i berörd kommun. 

Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen ansvarar för inriktning och samordning av civil beredskap i länet 

genom CeSam-C (Central samordning i C-län). 

Länsstyrelsen har bland annat uppgiften att definiera omfattningen av samhällsviktig 

verksamhet som kan bli föremål för infektionsförebyggande åtgärder vid 

influensapandemi. 

 

Länsstyrelsen har upparbetade kontaktvägar med kommunerna och har också ett 

samordningsansvar vid händelser som allvarligt påverkar samhällsfunktionerna 

inom länet. 

Central samordning i C-län - CeSam  

En organisation som fungerar som ett stöd för operativa insatser som kräver bred 

samordning och skall säkerställa att enstämmig information ges till allmänheten. 
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CeSams uppgifter har fastställts i avtal mellan länsstyrelsen i Uppsala län, Region 

Uppsala, Polismyndigheten i Uppsala län, Försvarsmakten, Älvkarleby kommun, 

Tierps kommun, Östhammars kommun, Heby kommun, Enköpings kommun, Håbo 

kommun, Knivsta kommun, Uppsala kommun, Sveriges Radio Uppland P4 och 

Sjukvårdens larmcentral.  

Länsstyrelsen är sammankallande och svarar för samordning och planering av 

verksamheten. 

Länsveterinären  

Har det regionala ansvaret för bl.a. smittskydd hos djur samt livsmedelstillsyn. De 

ansvarar för införselkontroll av levande djur och smittskyddet bland inhemska djur. 

Livsmedelsverket har det centrala, länsstyrelsen det regionala och kommunernas 

miljöförvaltningar det lokala tillsynsansvaret i frågor som rör livsmedelslagar. 

Roller och ansvar 
Smittskyddsläkaren 

Smittskyddsläkaren har ett särskild lagstadgat ansvar vid smittskyddshändelser och 

är ansvarig för de medicinska bedömningarna och besluten i hela hotskalan. I 

förhållande till Region Uppsalas ledningsmodell för krisberedskap innehar 

smittskyddsläkaren rollen medicinskt ansvarig i hela hotskalan.  

Epidemiledningsgrupp (ELG)  

Organiseras, efter beslut av smittskyddsläkaren, vid särskild händelse inom 

smittskyddsområdet. ELG består av experter som arbetar med olika delar inom 

smittskyddet, till exempel utredning, vaccinationer och registrering. 

Regionfullmäktige 

Regionfullmäktige ansvarar för att varje ny mandatperiod fastställa plan för Region 

Uppsalas krisberedskap.  

Regionstyrelsen 

Regionstyrelsen har ansvaret för samordning och uppföljning av Region Uppsalas 

krisberedskap och har därmed det övergripande ansvaret. Regionstyrelsen ansvarar 

för att ta fram förslag till krisberedskapsplan, hålla planerna aktuella och samordna 

planeringsarbetet. Krisberedskapsplanen ska fastställas av regionfullmäktige varje 

ny mandatperiod. 

Under höjd beredskap har regionstyrelsen det övergripande ansvaret för ledningen 

av hälso- och sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila försvaret som 

Region Uppsala ska bedriva. Det operativa ledningsarbetet vid extraordinära 

händelser och under höjd beredskap kommer att bedrivas av särskild 

sjukvårdsledning, SSL, på regional nivå. 

Krisledningsnämnd 

Regionrådsberedningen utgör krisledningsnämnd enligt lagen (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och under höjd beredskap.  

Nämndens ordförande beslutar, i samråd med regiondirektören, om en inträffad 

större händelse ska anses som extraordinär och nämndens ledamöter därmed 

inkallas. Krisledningsnämnden består av ordförande, vice ordförande, ledamöter 
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samt ersättare. Efter det att krisledningsnämnden varit i funktion ska rapport lämnas 

till regionfullmäktige vid dess kommande möten.  

Regiondirektören 

Regiondirektören har regionstyrelsens uppdrag att utforma krisberedskapsplan för 

Region Uppsala och tillse att den hålls aktuell. Regiondirektören har vidare 

regionstyrelsens uppdrag att sörja för att krisberedskapsarbetet bedrivs så effektivt 

som möjligt, genom att visa ett tydligt stöd och fördela resurser, så att målen för 

krisberedskap och civilt försvar kan uppnås.  

Detta innebär bland annat att: 

• Organisera Region Uppsalas särskilda sjukvårdsledning på regional nivå, SSL, 
och organisera tjänstemannastöd till krisledningsnämnden när den träder i 
funktion. 

• Informera den politiska nivån i Region Uppsala vid särskild händelse.  

• Organisera, och ta fram riktlinjer för, en regional TiB-funktion (Tjänsteman i 
beredskap) i Region Uppsala. I Region Uppsala benämns funktionen 
Tjänsteperson i beredskap. 

• Ansvara för organisation och ledning av Region Uppsalas risk- och 
krisberedskapskommitté, RKK. 

• Tillse att den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå, SSL, har robusta 
lokaler och utrustning för att kunna bedriva effektivt stabsarbete. 

• Tillse att utbildning och övning genomförs enligt fastställd utbildningsplan. 

• Tillse att krisberedskapsplanen implementeras i Region Uppsala och blir känd 
hos samverkande organ. 

• Planera återuppbyggnadsarbetet efter en särskild eller extraordinär händelse.  

• Tillse att uppföljning och utvärdering av efterlevnaden av krisberedskapsplanen 
genomförs regelbundet samt efter inträffad särskild eller extraordinär händelse. 

Ansvaret att utföra uppgifter inom regiondirektörens ansvarsområde kan delegeras, 
av regiondirektören, till andra tjänstemän i förvaltningen. 

Region Uppsalas risk- och krisberedskapskommitté, RKK 

Region Uppsalas risk- och krisberedskapskommitté, RKK, har ett övergripande 

ansvar för styrning, planering och uppföljning av Region Uppsalas arbete med risk- 

och kontinuitetshantering och kris- och katastrofmedicinsk beredskap, se  

Regiondirektören (eller annan person utsedd av regiondirektören) är ordförande i 

RKK. Region Uppsalas säkerhetschef är sammankallande och föredragande. RKK 

arbetar i perspektiven före och efter en händelse och har ingen roll i Region 

Uppsalas krisledningsorganisation vid en särskild händelse. 

 

RKK är organiserad i tre nivåer 

• En Ledningsgrupp RKK 

• En Beredningsgrupp RKK som är beredningsorgan för de sakfrågor som 

diskuteras i RKK. Region Uppsalas regionala beredskapssamordnare är 

ordförande i Beredningsgrupp RKK. 

• En eller flera Arbetsgrupper RKK som organiseras efter behov och 

rapporterar till Beredningsgrupp RKK.   
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Förvaltningsdirektör  

Förvaltningsdirektör svarar för den planering, utbildning och övning som det ställs 

krav på i denna plan. Vid en särskild eller extraordinär händelse ska 

förvaltningsdirektör på begäran av regiondirektören kunna ge rapportering av 

lägesbild samt förväntad utveckling och vidtagna åtgärder. 

Privata leverantörer 

Upphandlade privata leverantörer av hälso- och sjukvård, trafik och andra tjänster 

inom regionens verksamhetsområde har samma ansvar för att verksamheten kan 

bedrivas vid särskilda eller extraordinära händelser som regionägda bolag och 

förvaltningsdrivna verksamheter. Privata leverantörer ska följa inriktning och direktiv 

i Region Uppsalas krisberedskapsplan. Vid en särskild eller extraordinär händelse 

arbetar privata leverantörer under ledning av SSL, regional nivå. Detta ska regleras i 

alla avtal mellan Region Uppsala och upphandlad verksamhet. 

Tjänsteperson i beredskap, TiB 

På regional nivå i Region Uppsala finns en Tjänsteperson i beredskap, TiB, som 

omedelbart efter larm ska kunna påbörja samordning och ledning av Region 

Uppsalas insatser på regional nivå. TiB ansvarar för att bedöma händelser samt 

avgöra om insatserna ska eskaleras, via regiondirektören, till krisledningsnämndens 

ordförande. Den nationella benämningen för TiB är Tjänsteman i beredskap. 

 

TiB har mandat att initialt fatta beslut om åtgärder för ledning och samordning vid 

särskilda händelser i Region Uppsala. Efter initiala åtgärder ska TiB i samverkan 

följa händelseutvecklingen och löpande bedöma om behov finns av eskalering.  

 

TiB ska i ett tidigt skede etablera kontakt med Region Uppsalas centrala 

kommunikationsfunktion för initial bedömning och hantering av 

kommunikationsinsats. 

 

Andra verksamheter inom Region Uppsala som får kännedom om en särskild eller 

extraordinär händelse eller vidtar beredskapshöjande åtgärder, ska utan dröjsmål 

informera TiB via Sjukvårdens ledningscentral eller annan etablerad kontaktväg.  

 

Särskild sjukvårdsledning på regional nivå, SSL 

Särskild sjukvårdsledning på regional nivå, SSL, är en funktion för ledning och 

samordning av Region Uppsalas samlade resurser vid en särskild händelse. SSL 

leder och samordnar även regionens verksamhet vid en särskild händelse som 

primärt inte berör hälso- och sjukvården men då med adjungerad kompetens från 

andra områden. 

 

Uppgiften för SSL regional nivå vid en smittskyddshändelse är att: 

• samordna resurserna mellan hälso- och sjukvårdens olika verksamheter 

• vid behov samordna övriga verksamheter inom Region Uppsala  

• analysera påverkan på sjukvårdsprocessen och vidta åtgärder 

• samordna intern och extern information 

• samverka med kommunernas miljöförvaltningar, länsstyrelsen och övriga 
aktörer på lokal, regional och nationell nivå 

• samverka med andra regioner/landsting 

• vid högsmittsamma sjukdomar samordna adekvat vård med högriskenheten i 
Linköping. 
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Särskild sjukvårdsledning på lokal nivå, SSL 

Särskild sjukvårdsledning på lokal nivå, SSL, är den funktion som leder och 

samordnar verksamheten på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping samt 

inom Nära vård och hälsa, vid en särskild händelse.  

 

Lokal krisledning inom övriga förvaltningar 

Alla förvaltningar inom Region Uppsala ska, i sina lokala krisberedskapsplaner, ha 

en organisation med en lokal krisledning för att kunna leda sin verksamhet vid en 

särskild eller extraordinär händelse. Lokala krisledningar är underställda den 

särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå, SSL. 

Samverkan 

Samverkan inom Region Uppsala 

Inom Region Uppsala samverkar Särskild sjukvårdsledning på regional nivå, SSL, 

med Särskild sjukvårdsledning på lokal nivå, SSL, samt vid behov andra 

förvaltningar. Varje förvaltning ansvarar för intern samverkan med aktörer inom 

respektive förvaltningsområde. 

Övrig regional samverkan, C-sam 

Med målet att skapa en trygg, säker och störningsfri region och stärka samhällets 

förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i Uppsala län har regionala och 

lokala aktörer i krisberedskapssystemet gemensamt utvecklat en modell för regional 

samverkan före, under och efter en samhällsstörning. Länsstyrelsen, Region 

Uppsala, Polismyndigheten, samtliga kommuner i länet, SOS Alarm med flera 

aktörer, har gemensamt utvecklat C-sam för samverkan inom Region Uppsala vid 

särskilda händelser.  Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret på 

regional nivå och är sammankallande myndighet för C-sam. 

Samverkan och bistånd 

Regioner/landsting och kommuner kan enligt lag om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, på 

begäran ge bistånd till andra kommuner och regioner/landsting. Bestämmelserna 

ger en möjlighet till samarbete över kommun- och regiongränser. Regioner/landsting 

som bistår annan region/landsting har rätt till skälig ersättning för sina kostnader.  

 

Region Uppsala ska planera för att kunna ta emot bistånd från andra 

regioner/landsting och även från andra länder när Region Uppsalas egna resurser 

är otillräckliga. 

Rapportering 
Region Uppsala har en skyldighet att vid en särskild eller extraordinär händelse 

fortlöpande rapportera läge och händelseutveckling till länsstyrelsen. För att detta 

ska fungera ska alla förvaltningar i Region Uppsala på begäran av regiondirektören 

kunna rapportera lägesbild samt förväntad utveckling och vidtagna åtgärder till SSL, 

regional nivå. 

 

Smittskyddsläkaren rapporterar till Folkhälsomyndigheten. Utvecklingen vid en 

särskild händelse inom hälso- och sjukvården ska dessutom rapporteras till 

Socialstyrelsen när Socialstyrelsen aktiverat sin funktion för nationell samordning av 

hälso- och sjukvårdens insatser. TiB, eller SSL regional nivå, om funktionen är 
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etablerad, ansvarar för denna samordnade rapportering av Region Uppsalas 

lägesbild. 

 

Rutiner och mallar för rapportering ska utformas enligt de mallar som finns för lokala 

krisberedskapsplaner. 

Läkemedelsdistribution 
Folkhälsomyndighetens beredskapslager av smittskyddsläkemedel finns tillgängligt 

efter kontakt med myndighetens tjänsteman i beredskap (TIB) dygnet runt:  

Tel: 010-205 24 00 

E-post: tib@folkhalsomyndigheten.se  

Efter beslut att smittskyddsläkemedlet ska lämnas ut bistår Folkhälsomyndigheten 

med kontakt med berörd lagerhållare för att ordna leverans. 

 

Kostnad för rekvirerade läkemedel liksom övriga omkostnader i samband med 

leveransen betalas av aktuell region (sjukvårdshuvudman). 

 

Vissa beredskapsläkemedel och vacciner kan rekvireras från Apoteket C W 

Scheele, Stockholm, Telefon: 010-447 61 00. Apoteket har dygnet runt service och 

kan leverera läkemedel med kort varsel.  

 

Vid influensapandemi eller vid utbrott av fågelinfluensa i till exempel en 

fjäderfäbesättning kan behandling och/eller profylax med antivirala medel till vissa 

befolkningsgrupper vara motiverat. Vid behov kan Folkhälsomyndighetens nationella 

lager av antivirala medel utnyttjas. 

 

I den nu gällande upphandlingen angående läkemedelsdistribution inom länet så 

ingår också att distribuera vacciner och andra läkemedel vid en influensapandemi. 

Kostnader 
De prover som behövs för att utreda och diagnostisera allmänfarliga sjukdomar enlig 

smittskyddslagen är kostnadsfria för den enskilde.  

 

Centrala smittprovskontot för Region Uppsala står för kostnaderna för diagnostiska 

prover vid misstanke om vissa anmälningspliktiga sjukdomar. Se listan på 

smittskyddets hemsida; Smittskyddsprover betalas centralt av Region Uppsala. 

 

Vid större utbrott är det lämpligt att en särskild speckod används så att kostnaderna 

för utbrottet senare kan beräknas och kostnadsansvar justeras. Smittskyddsläkaren 

kan i samråd med enhetschefen för smittskyddsenheten också besluta om 

smittskyddsenheten åtar sig kostnader avseende utredningar och åtgärder i utvalda 

fall. 

 

För smittsamma sjukdomar som inte omfattas av centrala smittprovskontot, eller där 

smittskyddsenheten inte uttalat åtagit sig kostnaderna står vårdgivaren för 

kostnaderna för provtagning. 

 

Kostnader avseende utredning och åtgärder för djur bekostas av Statens 

Jordbruksverk avseende sjukdomar som finns upptagna i epizootilagen. Vid 

salmonella bekostas utredning och provtagning likaså av Jordbruksverket förutom 

vid salmonella hos enstaka sällskapsdjur då kommunen får bära kostnaden.  

mailto:tib@folkhalsomyndigheten.se
http://www.smittupp.se/
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/Smittskydd/Dokument/Smittskydd%20blandat/Smittskyddsprover_betalas_centralt_av_Landstinget.pdf
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Vid eventuell utredning och provtagning avseende andra zoonoser eller smittämnen 

hos djur fördelas kostnaderna utifrån beslut i enskilda fall. 

 

Vid omfattande insatser med höga kostnader kan det finnas behov av särskilda 

beslut om kostnadsansvar. Ordinarie delegationsordning med beloppsgränser 

gäller. Om krisledningsnämnden är aktiverad beslutar den vem som tar 

kostnadsansvaret för de extra kostnader som uppstår. Det gäller kostnader som inte 

faller under smittskyddslagens regelverk. Det kan gälla omplacering av personal, 

provtagningskostnader, inköp av läkemedel och vaccin, vaccinering, läkarbesök 

m.m.  

 

Samtliga kostnader som beslutats av krisledningsnämnd eller särskild 

sjukvårdsledning regional nivå (SSL) ska redovisas separat och kunna vara 

underlag för eventuella framtida försäkrings- och skadeståndsanspråk och även 

som ansökan för statsbidrag. I händelse av kris eller särskild händelse skall samtliga 

uppkomna kostnader redovisas på ett specifikt konto. Det gemensamma kontot 

används av samtliga förvaltningar kombinerat med eget ansvar och verksamhet. 

Efter att insatsen utvärderats och samtliga kostnader sammanställts får vid behov 

eventuella omfördelningar av kostnader ske.  

Smittskydd under höjd beredskap och krig 
Smittskydd under beredskap och krig skiljer sig inte i princip från smittskyddet i fred. 

"Främmande" smittämnen kan komma att uppträda i samband med 

befolkningsomflyttningar, flyktingströmmar eller till följd av angrepp med biologiska 

stridsmedel. Smittskyddsåtgärderna är i allt väsentligen desamma, bortsett från till 

exempel krav på sabotageskydd samt behov av ökad vaksamhet och provtagning. 

Man kan räkna med att risken för utbrott och epidemier ökar påtagligt under krig. 

 

Smittskyddsläkaren ansvarar för smittskydd under höjd beredskap och i krig. Den 

civila hälso- och sjukvården utförs också i krig av landsting/ regioner med stöd av 

Socialstyrelsen enligt regeringens uppdrag. 

Smittskyddslagen anger att regeringen får meddela särskilda föreskrifter om 

smittskydd i krig och krigsfara. 

Utbildning och övning 
Enligt lagstiftningen ansvarar regioner och landsting för att förtroendevalda politiker 

och anställd personal får den utbildning som krävs för att de ska kunna lösa sina 

uppgifter vid särskilda eller extraordinära händelser. Regiondirektören har ett 

övergripande ansvar för övning och utbildning inom krisberedskapsområdet, men 

respektive förvaltning inom Region Uppsala svarar för att utbildning och övning 

genomförs enligt fastställd utbildningsplan.  

Utvärdering 
För att utveckla Region Uppsalas krisberedskapsförmåga är det viktigt att 

genomföra utvärderingar och ta tillvara erfarenheter från genomförda insatser. 

Beredningsgrupp RKK svarar på delegation från regiondirektören för att utvärdering 

genomförs efter inträffade särskilda och extraordinära händelser. En 

utvärderingsrapport ska tas fram enligt särskild mall och delges ledningsgrupp RKK 

och regionstyrelse samt vid behov regionfullmäktige. 
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Samtliga förvaltningar och bolag samt avtalsknutna leverantörer som berörts av en 

särskild eller extraordinär händelse ansvarar för att genomföra motsvarande 

utvärdering och rapportering inom sina respektive ansvarsområden.  

Vård av högsmittsamma patienter med allvarlig 
sjukdom  
Bakgrund 

Vård av högsmittsamma patienter (ex. viral hemorragisk feber, SARS eller liknande 

sjukdom) ställer stora krav på omhändertagandet. Antalet kontakter inom sjukvården 

skall vara så få som möjligt. Om diagnosen är känd innan en patient tas in på ett 

sjukhus i Sverige ska patienten i första hand vårdas på högisoleringsenheten vid 

Universitetssjukhuset i Linköping. Det finns också några andra centra i landet som 

kan vårda högsmittsamma patienter men isoleringsenheten i Linköping kontaktas i 

första hand via växeln, Universitetssjukhuset i Linköping: Telefon 010-103 00 00 

 

Vid misstanke om högsmittsam allvarlig infektion (HSAI) hos patient i Sverige finns 

det bara två lägen: misstanke om HSAI och handläggning enligt detta eller att 

misstanke avskrivits. Dvs fulla åtgärder vad gäller isolering och skyddskläder så 

länge misstanke kvarstår. Det finns skillnader i arbetssätt beroende på om det 

misstänkta fallet är kontaktsmitta såsom vid viral hemorragisk feber (VHF) t ex 

Ebola, eller om det är en luftburen smitta såsom höggradigt resistent tuberkulos 

(XDR TB) eller högsmittsamt Coronavirus (SARS/ MERS). Vid okänd HSAI följs 

rutiner för luftburen smitta till detta avskrivits. I första hand handläggs misstänkt 

HSAI av infektionsbakjour men TiB, smittskyddsläkare och vårdhygienläkare bör 

kontaktas så snabbt som möjligt, även på jourtid. 

 

För vård av patient av patient med misstänkt/verifierad högsmittsam sjukdom på 

Akademiska sjukhuset se i övrigt: 

Handläggning av misstänkt högsmittsam allvarlig infektion (HSAI) vid Akademiska 

sjukhuset 

 

För handläggning av patient med misstänkt/verifierad högsmittsam sjukdom utanför 

Akademiska sjukhuset 

Beredskapsplan för misstänkt högsmittsam sjukdom 

 

 

Bioterrorism 

Se särskild plan för handläggning av bioterrorism eller hot om bioterrorism. 

 
  

http://publikdocplus.lul.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-5843&docId=DocPlusSTYR-5843&filename=Handl%C3%A4ggning%20vid%20misst%C3%A4nkt%20h%C3%B6gsmittsam%20allvarlig%20infektion%20%28HSAI%29%20vid%20Akademiska%20sjukhuset.pdf
http://publikdocplus.lul.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-5843&docId=DocPlusSTYR-5843&filename=Handl%C3%A4ggning%20vid%20misst%C3%A4nkt%20h%C3%B6gsmittsam%20allvarlig%20infektion%20%28HSAI%29%20vid%20Akademiska%20sjukhuset.pdf
http://publikdocplus.lul.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-402&docId=DocPlusSTYR-402&filename=Beredskapsplan%20f%C3%B6r%20misst%C3%A4nkt%20h%C3%B6gsmittsam%20sjukdom.pdf
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Bilaga 1: Lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd 
 

Hälso- och sjukvården 

Regioner/landsting ansvarar för hälso- och sjukvårdens insatser vid särskilda 

händelser såväl i fred som under höjd beredskap och ytterst krig. De lagar, 

föreskrifter och allmänna råd som reglerar smittskyddet och hälso- och sjukvårdens 

ansvar vid särskilda händelser är: 

 

• Smittskyddslagen (2004:168) som reglerar smittskyddsläkarens ansvar för 
länets smittskydd och epidemiberedskap. 

• Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Enligt ett tillägg i den 7 § från den 1 
juli 2002 ska landstingen planera sin hälso- och sjukvård så att en 
katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.  

• Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  

• Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om 
katastrofmedicinsk beredskap.  
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Bilaga 2: Allmänfarliga och samhällsfarliga 

sjukdomar 
 

Allmänfarliga sjukdomar 

   - campylobacterinfektion 

   - difteri 

   - fågelinfluensa (H5N1) 

   - infektion med enterohemorragisk E.coli (EHEC) 

   - giardiainfektion 

   - gonorré 

   - hepatit A-E 

   - hivinfektion 

   - infektion med HTLV I eller II 

   - klamydiainfektion 

   - kolera 

   - infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) 

   - mjältbrand 

   - paratyfoidfeber 

   - pest 

   - infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G 

   - polio 

   - rabies 

   - salmonellainfektion 

   - shigellainfektion 

   - smittkoppor 

   - svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) 

   - syfilis 

   - tuberkulos 

   - tyfoidfeber 

   - virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nefropathia 

epidemica) Lag (2010:334).  

Samhällsfarliga sjukdomar 

   - smittkoppor 

   - svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) 

   - infektion med ebolavirus (en viral hemorragisk feber) Lag (2015:146). 
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Bilaga 3: Ansvarsförhållanden för myndigheter på 

nationell nivå 
 

Folkhälsomyndigheten  

Kontaktväg vid inträffad händelse: Tjänsteman i beredskap, TiB,  

telefon 010-205 24 00, tib@folkhalsomyndigheten.se  

 

Informationskanaler: www.folkhalsomyndigheten.se  

 

Myndighetens avdelning för smittskydd och beredskap har det övergripande 

nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och 

samordnar smittskyddet på nationell nivå. De tar fram föreskrifter, 

rekommendationer och vägledningar till hälso- och sjukvårdspersonal för att 

säkerställa ett effektivt smittskyddsarbete. 

FoHM skall som expertmyndighet bevaka det epidemiologiska läget nationellt och 

internationellt och föreslå åtgärder för att landets smittskydd skall fungera effektivt.  

 

Alla aktörer är skyldiga att omedelbart underrätta Folkhälsomyndigheten vid 

misstanke om allvarliga hälsohot. Kontaktväg dygnet runt är myndighetens 

tjänsteman i beredskap. 

 

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller även dygnet runt-beredskap för vissa 

mikrobiologiska analyser. Sjukvården och myndigheter kan kontakta myndigheten 

för beredskapsdiagnostik av allmän- eller samhällsfarlig sjukdom av allvarlig 

karaktär. Folkhälsomyndigheten bistår även andra myndigheter, regioner, 

kommuner och organisationer med expertstöd för bedömning av 

biosäkerhetsrelaterade risker. 

Socialstyrelsen 

Kontaktväg vid inträffad händelse: Tjänsteman i beredskap, TiB, nationella TiB-

numret 0771 – 800 900 

Informationskanaler: www.socialstyrelsen.se  

 

Socialstyrelsen ska, om myndighetens ansvarsområde berörs av en krissituation, 

vidta de åtgärder som behövs för att hantera konsekvenserna av denna. 

Socialstyrelsens roll är att ge råd och stöd och samordna krisledningsarbetet och 

kriskommunikationen på nationell nivå.  

Myndigheten arbetar för att stärka hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens 

beredskap före, under och efter en särskild händelse genom att 

 

• Utarbeta styrdokument för att utveckla en enhetlig beredskap för vård och 
omsorg i hela landet.  

• Följa upp beredskapsverksamheten i landet samarbeta med EU, WHO och 
övriga Norden.  

• Utarbeta metoder för att kunna ha en hög beredskap för nya hot. 

 

Socialstyrelsen beredskapslagrar läkemedel för att förstärka hälso- och sjukvårdens 

tillgång på läkemedel vid en allvarlig händelse där sjukvårdens egna resurser inte 

räcker till. Myndigheten ansvarar också för försörjningen av vissa vacciner och 

antidoter på uppdrag av regeringen. Det är dock regionernas ansvar att inköpa och 

mailto:tib@folkhalsomyndigheten.se
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
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distribuera läkemedel inklusive vaccin som ett led i deras ansvar för prevention och 

behandling av sjukdomar.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Myndigheten har till uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och 

hantera kriser. 

Arbetsmiljöverket  

Arbetsmiljöverkets roll är bland annat att skydda arbetstagare från smitta. De tar 

fram förordningar och riktlinjer för att minska främst arbetsplatsrelaterad smitta. 

Sjukvårds- och räddningstjänstpersonal är riskutsatta arbetstagargrupper vid utbrott 

och epidemier. 

Jordbruksverket - SJV 

Jordbruksverket är den centralt ansvariga myndigheten för bland annat smittskyddet 

hos djur (till exempel epizooti- och zoonoslagens sjukdomar) och införselkontroll av 

levande djur samt animaliska produkter. 

Livsmedelsverket - SLV 

Livsmedelsverket är den centralt ansvariga myndigheten i frågor som rör 

livsmedelslagen. 

Statens veterinärmedicinska anstalt - SVA  

SVA är den nationella expertmyndigheten för smittskyddsfrågor hos djur. 

Zoonoscenter vid SVA är en central instans som ska verka för samordning av 

åtgärder avseende zoonoser samt insamling av zoonosdata vad gäller människor, 

livsmedel, djur, foder och miljö. 

Försvarsmakten   

Militärens behov av sjukvård har till större delen överförts till den civila sjukvården 

men generalläkaren har fortsatt tillsynsansvar gällande smittskyddsfrågor inom 

försvarsmakten.  

 


