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Normgivning genom författning och råd om
författningstillämpning….
Lag och förordning

Föreskrift
Föreskrifter är bindande regler. Särskilt
bemyndigande krävs i lag eller förordning

Allmänna råd
Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur
en författning kan eller bör tillämpas och utesluter
inte andra sätt att uppnå de mål som avses i
författningen.

Smittskyddsförfattningar
Riksdagen

Smittskyddslag (2004:168)

Regeringen

Smittskyddsförordning
(2004:255)

Socialstyrelsen

SOSFS

Varför särskild lagstiftning?
Samhällets smittskydd skall tillgodose
befolkningens behov av skydd mot spridning av
smittsamma sjukdomar (1 kap. 1§)
Smittskyddsåtgärder skall bygga på vetenskap och beprövad
erfarenhet och får inte vara mer långtgående än vad som är
försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa. Åtgärderna
skall vidtas med respekt för alla människors lika värde och
enskildas integritet. När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas
vad hänsynen till barnets bästa kräver. Åtgärder som den enskilde
motsätter sig får vidtas endast om inga andra möjligheter står till
buds. (1 kap. 4§)

Lagens tillämplingsområde
I denna lag ges föreskrifter om smittskyddsåtgärder som
riktar sig till människor.
Bestämmelser om smittskyddsåtgärder som rör djur eller
livsmedel eller andra objekt finns i miljöbalken,
livsmedelslagen (1971:511), lagen (1992:1683) om
provtagning på djur, m.m., epizootilagen (1999:657) och
zoonoslagen (1999:658).
1 kap. 2§

Vilka sjukdomar omfattas?
Smittsamma sjukdomar
Alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor och som
kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa.
Allmänfarliga sjukdomar
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.
1 kap. 3§

Vilka sjukdomar omfattas?
Anmälningspliktiga sjukdomar*
Allmänfarliga sjukdomar och vissa andra smittsamma sjukdomar
(fastställs av regeringen i smittskyddsförordningen) som ska
anmälas.
Smittspårningspliktiga sjukdomar
Allmänfarliga sjukdomar och vissa av de övriga anmälningspliktiga sjukdomarna (fastställs av Socialstyrelsen i föreskrift) som
ska bli föremål för smittspårning.
1 kap. 3§

*

Anmälan enligt 2 kap. 5§ smittskyddslagen skall även göras beträffande annan sjukdom
än anmälningspliktig sjukdom om sjukdomen är eller misstänks vara smittsam och
sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en
elakartad form (Smittskyddsförordningen 2§)

Aktörerna (1 kap.7-9§)
Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordning av
smittskyddet på nationell nivå och skall ta de initiativ som
krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd. Följa och
analysera det epidemiologiska läget nationellt och
internationellt och föreslå åtgärder för att landets smittskydd
skall fungera effektivt.
(Förut hade Socialstyrelsen samordningsansvar, ändrat
2015)
Varje landsting/region svarar för att behövliga
smittskyddsåtgärder vidtas inom landstingsområdet. I varje
landsting skall det finnas en smittskyddsläkare.

Skyldighet att förebygga smittspridning
• Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga
försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av
smittsamma sjukdomar (2 kap. 1§).
• Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon
bär på smitta av en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de
åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk (2 kap. 2§).
• Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är
skyldig att lämna information om smittan till andra människor som
han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk
för smittoöverföring kan uppkomma (2 kap. 2§).

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

Handläggning av sjukdomsfall
Läkarundersökning
Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller
hon bär på en allmänfarlig sjukdom eller en annan
smittspårningspliktig sjukdom är skyldig att utan dröjsmål
söka läkare och låta läkaren göra de undersökningar och ta
de prover som behövs för att konstatera om smittsamhet
föreligger (3 kap. 1§).
En läkare som misstänker att en patient bär på en sådan
sjukdom skall skyndsamt undersöka patienten och ta de
prover som behövs (3 kap. 1§).

Handläggning av sjukdomsfall
Anmälan
En behandlande läkare som misstänker eller konstaterar
fall av allmänfarlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom, skall utan dröjsmål anmäla detta till
smittskyddsläkaren i det landsting där den anmälande
läkaren har sin yrkesverksamhet och till
Folkhälsomyndigheten (2 kap. 5§).
Anmälningsskyldigheten gäller även
• läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk
diagnostik,
• den som är ansvarig för ett sådant laboratorium, och
• läkare som utför obduktion.

Handläggning av sjukdomsfall
Smittspårning

Om en behandlande läkare konstaterar eller misstänker att
en undersökt patient har smittats av […..], skall läkaren eller
annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild
kompetens för uppgiften försöka få upplysningar från
patienten om vem eller vad som kan ha överfört smittan och
om andra personer som kan ha smittats.
Patienten har motsvarande skyldighet att lämna dessa
upplysningar (3 kap. 4§).

Handläggning av sjukdomsfall
Råd och stöd

Den behandlande läkaren skall ge den som bär på eller
misstänks bära på en smittsam sjukdom […] individuellt
utformade medicinska och praktiska råd om hur han eller
hon skall undvika att utsätta andra för smittrisk.
Den som är i behov av psykosocialt stöd för att kunna
hantera sin sjukdom eller för att ändra sin livsföring skall
erbjudas detta. Sådant stöd kan ges av den behandlande
läkaren eller av annan hälso- och sjukvårdspersonal med
särskild kompetens för uppgiften (4 kap. 1§).

Handläggning av sjukdomsfall
Förhållningsregler
Den behandlande läkaren skall besluta om individuellt
utformade förhållningsregler i syfte att hindra smittspridning
för den som bär på eller misstänks bära på en allmänfarlig
sjukdom. Förhållningsreglerna får endast avse [1-7].

Förhållningsreglerna skall meddelas skriftligt så snart det är
möjligt samt tas in i den undersöktes patientjournal. Läkaren
skall så långt det är möjligt se till att förhållningsreglerna
följs (4 kap. 2§).
Om den smittade begär det skall smittskyddsläkaren pröva
beslutet om förhållningsregler (4 kap. 3§).

Handläggning av sjukdomsfall
Vård och behandling

Den som bär på en allmänfarlig sjukdom skall av
behandlande läkare erbjudas den vård och behandling som
behövs för att förebygga eller minska risken för
smittspridning. Om det finns behov av särskilda
behandlingsinsatser för att förändra ett smittfarligt beteende
skall detta också erbjudas den enskilde (4 kap. 6§).

Samhällets ingripanden
Tillfällig isolering

Om någon bär på smitta eller misstänks bära på en
allmänfarlig sjukdom och genom sitt beteende utsätter
någon annan för omedelbar risk att smittas får
smittskyddsläkaren besluta om tillfällig isolering. Ett sådant
beslut förfaller om det inte senast inom fyra dagar
underställs förvaltningsrätten.
Tillfällig isolering som fastställts av förvaltningsrätten får
bestå i högst två veckor räknat från den dag beslutet
verkställdes (5 kap. 3§).

Samhällets ingripanden
Isolering
Den som bär på en allmänfarlig sjukdom får isoleras om
1. det av omständigheterna klart framgår att den enskilde
inte är beredd eller i stånd att frivilligt underkasta sig de
åtgärder som krävs för att förebygga eller så långt som
möjligt minska risken för smittspridning, eller
2. det finns grundad anledning anta att den enskilde inte
följer de förhållningsregler som har beslutats.

Beslut om isolering får meddelas endast om det finns en
påtaglig risk för att andra människor kan smittas (5 kap. 1§).

Samhällets ingripanden
Tvångsundersökning
Om någon som med fog kan misstänkas bära på en
allmänfarlig sjukdom motsätter sig den undersökning som
behövs för att konstatera om smittsamhet föreligger, får
förvaltningsrätten på ansökan av smittskyddsläkaren besluta
om tvångsundersökning.
Beslut om sådan undersökning får meddelas endast om det
finns en påtaglig risk för att andra människor kan smittas.
Vid undersökningen får det inte förekomma ingrepp som kan
förorsaka annat än obetydligt men (3 kap. 2§).

Samhällets ingripanden
Information till närstående
Om en behandlande läkare får veta eller misstänker att en
patient som bär på en allmänfarlig sjukdom inte informerat
en närstående om sjukdomen och läkaren bedömer att den
närstående löper påtaglig risk att smittas skall läkaren
anmäla detta till smittskyddsläkaren.
Smittskyddsläkaren skall, om han eller hon gör samma
bedömning som den behandlande läkaren, underrätta den
närstående om smittrisken och hur den kan förebyggas (4
kap. 8§).

Anmälan till smittskyddsläkaren

Anmälan till smittskyddsläkaren
Om patienten misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom och inte samtycker
till undersökning och provtagning skall läkaren utan dröjsmål anmäla detta till
smittskyddsläkaren (3 kap.1§).
Om den som undersökts för en allmänfarlig sjukdom byter behandlande läkare,
skall den läkare som övertar behandlingsansvaret omedelbart underrätta den
tidigare behandlande läkaren och smittskyddsläkaren om detta (3 kap. 3§).
Om en person som har underrättats enligt 4 § andra stycket om misstanke om
att han eller hon kan ha smittats av en allmänfarlig sjukdom inte utan dröjsmål
låter sig undersökas av läkare, skall den som enligt 4 § första stycket ansvarar
för smittspårningen utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren (3 kap.
6§).

Anmälan till smittskyddsläkaren
Om den behandlande läkaren misstänker eller får veta att en patient som bär
eller misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom inte iakttar eller kommer att
iaktta förhållningsreglerna skall läkaren anmäla detta till smittskyddsläkaren (4
kap.4§).
Om den behandlande läkaren får veta eller misstänker att en patient som bär
på en allmänfarlig sjukdom inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta
innebär en smittrisk för andra människor skall läkaren anmäla detta till
smittskyddsläkaren (4 kap. 7§).
Om en behandlande läkare får veta eller misstänker att en patient som bär på
en allmänfarlig sjukdom inte informerat en närstående om sjukdomen och
läkaren bedömer att den närstående löper påtaglig risk att smittas skall läkaren
anmäla detta till smittskyddsläkaren (4 kap. 8§).

Anmälan

Anmälan
Vem?
En behandlande läkare som misstänker eller konstaterar
fall av …….
Anmälningsskyldigheten gäller även
• läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk
diagnostik,
• den som är ansvarig för ett sådant laboratorium, och
• läkare som utför obduktion (2 kap. 5§).

Anmälan
Vad?
Allmänfarliga sjukdomar samt smittsamma sjukdomar i
smittskyddsförordningen 2§, bilaga 1
Anmälan enligt 2 kap. 5§ smittskyddslagen skall även
göras beträffande annan sjukdom än anmälningspliktig
sjukdom om sjukdomen är eller misstänks vara smittsam
och sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning
inom ett område eller uppträder i en elakartad form
(Smittskyddsförordningen 2§)

Anmälan
Hur snabbt?

En behandlande läkare som misstänker eller konstaterar
fall av allmänfarlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom, skall utan dröjsmål anmäla detta till
smittskyddsläkaren i det landsting där den anmälande
läkaren har sin yrkesverksamhet och till Smittskyddsinstitutet (2 kap. 5§).

Anmälan
En behandlande läkare som misstänker eller konstaterar
fall av allmänfarlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom, skall utan dröjsmål anmäla detta till
smittskyddsläkaren i det landsting där den anmälande
läkaren har sin yrkesverksamhet och till Smittskyddsinstitutet (2 kap. 5§).
En anmälan [..] skall göras skriftligen senast dagen efter den dag då
den som är skyldig att göra anmälan misstänkt eller konstaterat fall
[..] misstänkt eller funnit smittämne.. Om [..] flera patienter smittats
av samma anmälningspliktiga sjukdomar skall denne, genom
telefonsamtal eller på annat liknande sätt…
[….] Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om undantag
från anmälningsskyldigheten enligt 5 § i fråga om kravet på att
anmälan skall ske utan dröjsmål.

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

Anmälan
En anmälan enligt 5 § skall innehålla uppgifter om
1. den smittades eller misstänkt smittades namn,
personnummer eller samordningsnummer samt adress,
2. den sannolika smittkällan.
Ovanstående uppgifter skall inte lämnas för sjukdomar i bilaga 2 i
smittskyddsförordningen. Istället de två första och de fyra sista siffrorna
i personnummer/samordningsnummer samt uppgift om hemortslän
(Smittskyddsförordningen 4§).

• hivinfektion
• klamydiainfektion
• gonorré
• syfilis

Ekonomisk ersättning

Ekonomisk ersättning
7 kap.
1 § Läkemedel som har förskrivits av läkare mot en allmänfarlig
sjukdom och som läkaren bedömer minska risken för
smittspridning är kostnadsfria för patienten.
2 § Undersökning, vård och behandling som läkaren bedömer
minska risken för smittspridning och som ges inom landstingets
hälso- och sjukvård eller av en läkare som får ersättning enligt
lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller enligt vårdavtal
med landstinget är kostnadsfri för patienten om det är fråga om
en allmänfarlig sjukdom.

Ekonomisk ersättning
läkemedel
Lagens förarbeten
Även beträffande läkemedel gäller enligt nuvarande bestämmelser att dessa är
kostnadsfria för den enskilde om läkemedlet behövs från smittskyddssynpunkt vid en
samhällsfarlig smittsam sjukdom. Regeringen anser inte att det finns anledning att
ändra grunden för när ett läkemedel som smittskyddsåtgärd skall vara kostnadsfritt för
patienten. Läkemedel skall således även i fortsättningen vara kostnadsfria för den
smittade om läkemedlet bedöms minska risken för smittspridning.
Det är den behandlande läkaren som skall göra bedömningen av huruvida läkemedlet i
det enskilda fallet bedöms minska risken för smittspridning. Detta är dock många
gånger en mycket svår fråga […]. Inte minst ur den enskilde patientens perspektiv är
det enligt regeringens uppfattning viktigt att tillämpningen blir enhetlig. […] För att
uppnå en större enhetlighet bör i stället Socialstyrelsen utnyttja möjligheten att utfärda
allmänna råd i detta avseende. Styrelsen kan även på andra sätt främja en enhetlig
tillämpning av kostnadsfriheten.

Ekonomisk ersättning
läkemedel
Författningskommentaren
Paragrafen reglerar kostnadsfrihet beträffande vissa läkemedel. Bestämmelsen
motsvarar 63 § tredje stycket gällande smittskyddslag. Ändringen är enbart av
redaktionellt slag.
Enligt bestämmelsen skall läkemedel vara kostnadsfria för den enskilde om läkemedlet
bedöms minska risken för smittspridning. Bedömningen huruvida läkemedelsbehandlingen behövs från smittskyddssynpunkt och därmed är kostnadsfri för den
enskilde görs av den enskilde läkaren.
Det är dock inte rimligt att reglera vilka läkemedel som skall omfattas av kostnadsfriheten i lag. Socialstyrelsen bör i stället verka för enhetlighet i tillämpningen.

Extraordinära smittskyddsåtgärder

Vilka sjukdomar omfattas?
Samhällsfarliga sjukdomar
Allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära
smittskyddsåtgärder.
• smittkoppor (ny allmänfarlig sjukdom)
• SARS
• ebola

Extraordinära smittskyddsåtgärder
Hälsokontroll
Om det finns anledning misstänka att någon som anländer till
Sverige har smittats av en samhällsfarlig sjukdom, får
smittskyddsläkaren besluta att denna samt andra personer som
färdats med samma transportmedel skall genomgå hälsokontroll
på platsen för inresan.
Om det i ett visst geografiskt område skett utbrott av en
samhällsfarlig sjukdom får Socialstyrelsen besluta att personer
som anländer till Sverige från detta område samt andra personer
som anländer med samma transportmedel skall genomgå
hälsokontroll på platsen för inresan.
Smittskyddsläkaren skall verkställa Socialstyrelsens beslut enligt
andra stycket.

Extraordinära smittskyddsåtgärder
Karantän
Om det finns risk för spridning av en samhällsfarlig sjukdom, får
smittskyddsläkaren besluta att den som har eller kan antas ha
varit utsatt för smitta av sjukdomen ska hållas i karantän i en viss
byggnad eller inom ett visst område. Ett sådant beslut innebär
förbud att lämna byggnaden eller området samt förbud att ta
emot besök där.
Om det kan ske utan risk för spridning av sjukdomen får
smittskyddsläkaren i det enskilda fallet medge undantag från
förbudet att ta emot besök.

Extraordinära smittskyddsåtgärder
Avspärrning
Vid konstaterad eller misstänkt spridning av en samhällsfarlig
sjukdom inom ett avgränsat område och där smittkällan eller
smittspridningen inte är fullständigt klarlagd får Socialstyrelsen
besluta att ett visst område skall vara avspärrat. Ett beslut om
avspärrning innebär förbud för den som vistas i området att
lämna det och förbud för den som befinner sig utanför området
att besöka det.
Om det kan ske utan risk för spridning av sjukdomen får
Socialstyrelsen i det enskilda fallet medge undantag från beslutet
om avspärrning.

