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1 Inledning

-
-

Hälso- och sjukvårdslagen

-
-

smittskyddslag 
-
-

-

Lag om skydd mot internationella hot mot  
människors hälsa

Region Stockholms epidemiberedskap har till uppgift att

• förebygga spridning av smittsamma sjukdomar
• vid konstaterad eller misstänkta fall av smittsam sjukdom 

förhindra spridning av sjukdomen.
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-

 
-

-

-

-

att läsa på www.smittskyddstockholm.se
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2 Rollfördelning och ansvarsförhållanden

Allmänt

-
-

registrator@smittskyddstockholm.se
www.smittskyddstockholm.se
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Ansvarsförhållanden

Den enskilde

-

Region Stockholm

-

 

• regionen ansvarar för personinriktade åtgärder
• primärkommunen svarar för objektinriktade åtgärder såsom att 

utreda smitta från till exempel vatten och livsmedel
• varje läkare har ansvar för smittskyddsåtgärder kring sina patienter.

Smittskyddsläkaren

-

 



10 Epidemiberedskapsplan, Region Stockholm

Behandlande läkare

-

-

Lokalt smittskyddsansvariga

-
-

Akutsjukhusen
-
-

• olika enheters roller och inbördes samverkan
• vem som bär ansvaret för de avgörande medicinska ställningstagandena
• vem som fattar beslut om förändrad organisation (ansvar, 

befogenheter)
• hur fördelning av patienterna ska ske
• informationsflödet internt och externt
• rutiner för personalförsörjning
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• rutiner för utbildning
• samverkan med smittskyddsläkare och RSSL.

Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL

-

-

-

www.sll.se

• vid särskild händelse samordna verksamheten inom hälso- och 
sjukvården i regionen och tillse att resurserna utnyttjas effektivt

• tillse att samband upprättas med skadeområde, akutsjukhus och 
närsjukvård

• informera inom egen organisation samt externt till andra 
organisationer och myndigheter samt massmedia

• samverka med andra regioner, organisationer och myndigheter som 
deltar i eller berörs av räddningsinsatsen

• bedöma ambulansberedskapen i regionen och vid behov vidta 
åtgärder genom att fördela eller förstärka transportresurserna

• svara för lägesuppföljning och dokumentation
• se till att berörda enheter inom sjukvården meddelas när RSSLs 

beredskapsläge ändras.

-

-
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• ansträngt infektionsläge inom normalvariationer, till exempel vid 
årligen återkommande influensautbrott eller vid ansamlingar av 
magtarminfektioner som slår ut verksamheten vid hela avdelningar 
på sjukhus

• misstänkt pandemi
• enstaka fall av mycket smittsamma och dödliga virussjukdomar som 

viral hemorragisk feber
• hot eller attack från bioterrorister.

-

Psykologiskt och socialt omhändertagande, PKL

-

Primärkommunen 
-

-

för patienter i hemmen och på kommunala institutioner samt för plane-

Smittskyddsutskottet
-
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UPPGIFTER
• ge synpunkter på epidemiberedskapsplanen 
• samrådsorgan i smittskyddsfrågor 
• verka för samordning
• föreslå utbildningsinsatser 
• föreslå katastrof- och beredskapsplaner inom smittskyddet 
• uppföljning av utbrott.

SAMMANSÄTTNING
• smittskyddsläkaren, sammankallande 
• biträdande smittskyddsläkare 
• sekreterare från Smittskydd Stockholm/smittskyddssjuksköterska 
• epidemiolog från Smittskydd Stockholm 
• representant (som regel en) från följande verksamheter/enheter

 primärvården 
 infektionsklinikerna 
 de mikrobiologiska laboratorierna 
 vårdhygien 
 kommunernas miljö- och hälsoskydd 
 länsveterinär 
 Enheten för katastrofmedicinsk beredskap (EKMB).

CENTRALA HYGIENKOMMITTÉN

VERKSAMHETSCHEFER

SJUKHUSLEDNINGEN -
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FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN (FOHM) -

-

-

 

-
tib@folkhalsomyndigheten.se  

www.folkhalsomyndigheten.se

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG (IVO)
www.ivo.se

ARBETSMILJÖVERKET (AV) -

-
www.av.se

JORDBRUKSVERKET (SJV)
-

www.jordbruksverket.se
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LIVSMEDELSVERKET (SLV)
www.livsmedelsverket.se

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT (SVA)

www.sva.se

LÄNSSTYRELSEN  

-

www.ab.lst.se

LÄNSVETERINÄREN

GRÄNSKONTROLLVETERINÄRER

Tillsyn 

-
-

-
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3 Smittskyddets epidemilägen

epidemi -

-

epidemiläge 1 2 och 3

Epidemiläge 1 = Stabsläge

-

Epidemiläge 2 = Förstärkningsläge

-

-
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-

-
-

Exempel på epidemiläge 3:
• omfattande skador på vattenledningar med ett stort antal sjuka 
• omfattande utbrott av matförgiftningar 
• omfattande influensapandemi 
• bioterroristattack med många drabbade.
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4 Åtgärder

Åtgärder vid epidemiläge 1 

A. Smittskyddsläkaren kontaktas vid behov 
-

I primärvården

-

På sjukhus

-
-

B. Behandlande läkare vidtar åtgärder utifrån 
smittskyddsläkarens eller lokalt smittskyddsansvarig 
läkares anvisningar 

-

C. Information 

-
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D. Rådgivning 

www.smittskyddstockholm.se  

E. Utredning 

När? 
Vem? 
Var? 
Hur? 
Orsak? 

www.smittskyddstockholm.se

F. Uppföljning 
-

-

G. Livsmedelsarbetare
-

-
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-

Åtgärder vid epidemiläge 2 

-
-

A. Epidemiledningsgrupp 
-

B. Epidemiledningsgruppens uppgifter 

-

Samordna och leda smittskyddsarbetet i regionen 
• fastställa arbetsplan och fördela arbetet 
• besluta om eventuell adjungering av speciell kunskap 
• definiera epidemiläge 
• besluta om arbetslokaler för epidemiledningsarbetet 
• vid behov upprätta telefonsluss för information och råd till 

allmänheten. Hänvisa vid behov till läkarundersökning och 
provtagning
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• bedöma omfattningen av epidemin genom kontakter med sjukhus, 
vårdcentraler, skolor, förskolor, större arbetsplatser, miljö- och 
hälsoskyddsförvaltning etcetera eller genom telefonintervjuer 

• registrera sjukdomsfall, misstänkta fall och kontakter
• vid behov ta fram kartor för markering av inträffade sjukdomsfall, 

misstänkta smittvägar etcetera 
• upprätta epidemikurva och initiera statistisk bearbetning av 

epidemiologiska data från enkäter 
• bedöma tänkbara orsaker till epidemin genom till exempel 

intervjuer med sjuka och vid behov initiera kohort- eller fall/
kontroll-studier 

• fastställa råd och anvisningar om handläggning av kliniska fall samt 
ge instruktioner om provtagning för säkerställande av diagnos, 
behandling, avstängning från arbete, förskola, skola etcetera

• ge hygienråd och fastställa instruktioner om smittrening i 
samverkan med Folkhälsomyndigheten 

• vid behov delta i smittspårningsarbetet 
• utlämna och utsända skriftlig information till vården, allmänheten, 

hemsidan med mera
• föreslå åtgärder av större betydelse för samhället som vaccination av 

större grupper, massprovtagning, stängning av skolor, arbetsplatser 
etcetera 

• ha dagliga möten/telefonmöten för genomgång av läget och 
redovisning av åtgärder 

• göra en uppföljning och sammanfattning av utbrottet.

Ansvara för yttre och inre kommunikation med 
• berörda sjukvårdande enheter (sjukhus och primärvård) 
• infektionskliniken (om denna inte redan är berörd)
• lokalt smittskyddsansvariga läkare 
• miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
• tekniska kontoret (vattenutbrott) 
• länsveterinären 
• vårdhygien
• kliniskt mikrobiologiskt laboratorium
• RSSL
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Ansvara för information till omvärlden (se även kapitel 6) 
• massmedia och allmänheten 
• sjukvårdsorganisationen i regionen 
• berörda myndigheter och förvaltningar 
• Folkhälsomyndigheten 
• länsstyrelsens Enhet för Samhällsskydd och Beredskap
• berörda kommuner 
• närliggande regioners smittskyddsenheter 
• Socialstyrelsen
• läkare vid regional stab (i förekommande fall).

C. Epidemiledningsgruppens sammansättning (avgörs 
utifrån utbrottets omfattning och karaktär)

• Smittskyddsläkare (chef)
• Smittskyddssjuksköterska
• Administratör vid Smittskydd Stockholm (sekr)
• Epidemiolog vid Smittskydd Stockholm
• Miljö- och hälsoskyddsinspektör (vid objektburen smitta)
• Länsveterinär (vid zoonotisk smitta)
• Behandlande läkare (Lokalt smittskyddsansvarig läkare/

infektionsläkare)

Funktioner som alltid skall informeras och vid behov 
adjungeras till epidemiledningsgruppen:
• Klinisk mikrobiolog
• Vårdhygien Stockholm
• Informatör inom Region Stockholm 
• Folkhälsomyndigheten
• Länsstyrelsens Enhet för Samhällsskydd och Beredskap
• Kommunledning i berörd kommun
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Åtgärder vid epidemiläge 3 

-

-

-

-
-

Organisationsschema, epidemiläge 3

Smittskydd Stockholm

STAB

Akutsjukhus
LSSL

Primärvården Ambulanser,
liggande 

persontransport

Bitr. smittskyddsläkare

Vaccination

Registrering

Utredning

Information

Regional särskild sjukvårdsledning

STAB

S1 - Personal och administration

S2 - Säkerhet och juridik

S3 - Insatsledning

S4 - Logistik oh dokumentation

S5 - Analys och omfall

S6 - Samband, teknik och IT

S7 - Kommunikation och information

S8 - Experter

S9 - Samverkan

Krisstöd

Smittskyddsläkaren
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A. Epidemiledningsgrupp 
-
-

Uppgifter för RSSL/smittskyddsläkaren (samordnas  
med epidemiledningsgruppens arbete, se sid. 20):
• följa läget och fortlöpande inhämta information från 

epidemiledningsgruppen som underlag för beslut om åtgärder i 
förhållande till behov och resurser 

• fastställa arbetsplan med angivna befattningsfunktioner 
• besluta om arbetslokaler för arbetet och vid behov upprätta 

telefonsluss 
• bedöma tänkbara orsaker till och omfattningen av epidemin i 

samråd med epidemiledningsgruppen
• besluta om åtgärder av större betydelse för samhället som 

vaccination av större grupper, massprovtagning, stängning av skolor 
och arbetsplatser och så vidare

• säkerställa och vid behov distribuera provtagningsmaterial, vaccin, 
antibiotika etcetera i samverkan med akutsjukhusen 

• bedöma behovet av vård och isoleringsplatser och besluta om 
omfördelning av resurser och sjukhusplatser 

• besluta om transporter som behövs för epidemibekämpningsarbetet 
• informera massmedia i samverkan med Region Stockholms 

presstjänst 
• i samverkan med informatör tillse att information ges inom 

sjukvårdsorganisationen, till Länsstyrelse och Länsveterinär, 
berörda kommuner, försvarsmakten, näraliggande läns 
smittskyddsorganisationer, Folkhälsomyndigheten, 
Arbetsmiljöverket samt Socialstyrelsen 

• sammanfatta samt följa upp inträffade utbrott.
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B. Vaccinationsgrupp

Vaccinationsgruppens uppgifter:
• beräkna behovet av vaccin 
• upprätta vaccinationsställen utifrån epidemins omfattning 

(vårdcentraler, sjukhus, BVC, MVC, skolor, vaccinationsmottagningar, 
företagshälsovård etcetera)

• tillse att kompetenta vaccinatörer bemannar dessa 
vaccinationsställen. En läkare ansvarar för verksamheten 

• informera allmänhet och massmedia i samråd med 
epidemiledningsgruppen 

• säkerställa försörjningen av vaccin 
• prioritera insatser, det vill säga vilka som vid behov kan erhålla 

vaccination 
• fördela tillgängligt vaccin till vaccinatörerna
• upprätta/modifiera ett web-baserat journalsystem 

(Vaccinera) och föra statistik över antalet vaccinerade samt 
vaccinationskomplikationer 

• rapportera till epidemiledningsgruppen.

Vaccinationsgruppens sammansättning (en eller flera inom  
varje funktion):  

 Smittskyddsläkare

 Smittskyddssjuksköterska

 Administratör från Smittskydd Stockholm

 Chefläkare inom HSF

 Administratör inom HSF

 Inköpare upphandlingsavdelningen

 Informatör
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Till vaccinationsgruppen kan vid behov adjungeras: 

 Barnöverläkare

 Skolöverläkare

 Infektionsläkare

 Representant för primärvården

 Lokalt smittskyddsansvarig läkare/sjuksköterska

 Apotekare

Massdistribution av läkemedel 

 

Distribution av läkemedel vid epidemiläge 1-3 
Epidemiläge 1

Epidemiläge 2

Epidemiläge 3
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-

Exempel på utdelningsplatser: 
• Inne på vissa apotek 
• Utanför vissa apotek 
• Köpcentra i det drabbade området 
• Vid skolor inom kommunen.
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5 Vård av högsmittsamma patienter 
med allvarlig sjukdom, till exempel viral 
hemorragisk feber

-

-

-

-

-

på www.smittskyddstockholm.se
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6 Information 

www.1177.se
-

-
-
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7 Smittskydd under höjd beredskap  
och krig

-

-

-

 



31Epidemiberedskapsplan, Region Stockholm

8 Kostnader

Epidemiläge 1 och 2

-

 

Epidemiläge 3

-
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9 Influensapandemi

-

www.vardguiden.se

En beredskapsplan inför en befarad influensapandemi samt 
en handlingsplan vid misstänkt fågelinfluensa finns att läsa på 
www.smittskyddstockholm.se. Smittskyddsläkaren har även i 
samråd med en arbetsgrupp utarbetat en mer allmänt hållen 
influensapandemiplan.



33Epidemiberedskapsplan, Region Stockholm

10 Övriga handlingsplaner 

www.smittskyddstockholm.se
• Handlingsplan för hantering av försändelser med misstänkt farligt 

ämne (t.ex. ”pulverbrev”) som kan innebära hot
• Beredskap inför en befarad influensapandemi
• Handlingsplan för fågelinfluensa
• Epidemiberedskapsplan för flyg
• Epidemiberedskapsplan för Stockholms hamn AB
• Handlingsplan för virala hemorragiska febrar (VHF), till exempel ebola
• MERS-coronavirus
• Hygienrutiner vid ambulanstransport

Lagstiftning

Lagar 
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar 

 § Smittskyddslagen 2004:168
 § Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30
 § Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 2006:1570
 § Epizootilagen 1999:657
 § Zoonoslagen 1999:658
 § Miljöbalken 1998:808
 § Livsmedelslagen 2006:804
 § Arbetsmiljölagen 1977:1160
 § Offentlighets och sekretesslagen 2009:400

Råd och anvisningar socialstyrelsen 
www.folkhalsomyndigheten.se 

www.socialstyrelsen.se

Smittskyddsblad 
 www.smittskyddstockholm.se 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar
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Telefonlista 

Organisation Telefonnummer

Akutsjukhus

Capio S:t Görans sjukhus 08-587 010 00

Danderyds sjukhus 08-123 550 00

Ersta sjukhus 08-714 65 00

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 08-585 800 00

Karolinska Universitetssjukhuset Solna 08-517 700 00

Universitetssjukhuset i Linköping 010-103 00 00

Norrtälje sjukhus / TioHundra 0176-10 100 /32 60 00

S:t Eriks Ögonsjukhus AB 08-672 30 00

Södersjukhuset 08-616 10 00

Södertälje sjukhus 08-550 240 00

Barnkliniker

Astrid Lindgrens barnsjukhus (Solna) 08-517 700 00

Astrid Lindgrens barnsjukhus (Huddinge) 08-585 800 00

Sachsska Barnsjukhuset 08-616 40 00

Mikrobiologiska laboratorier

Aleris Medilab, växel 08-690 55 00

Karolinska Universitetslaboratoriet 08-517 700 00

Unilabs (Solna) 0771-407 740

Tjänsteman i beredskap 

TiB, Region Stockholm 08-454 28 39

TiB, Folkhälsomyndigheten 010-205 24 00

TiB, Region Östergötland 010-103 00 00

Övrigt

Kommunikatör i beredskap (KiB), Region Stockholm 08-123 131 48

Apoteket Scheele 010-447 61 00

Länsstyrelsen 010-223 10 00
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Värdefulla internetadresser

Organisation Internetadress

Arbetsmiljöverket www.av.se

Centers for Disease Control  
and Prevention

www.cdc.gov

European Centre for Disease 
prevention and Control (ECDC) 
European Union

www.ecdc.europa.eu

FOI www.foi.se

Försvarsmakten www.forsvarsmakten.se

Jordbruksverket www.sjv.se

Myndigheten för samhällsskydd  
och beredskap

www.msb.se

Livsmedelsverket www.slv.se

Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se

Länsstyrelsen Stockholm www.ab.lst.se

Polismyndigheten www.polisen.se

ProMed mail www.promedmail.org

Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se

Smittskyddsläkarföreningen www.slf.se/smittskydd

Smittskydd Stockholm www.smittskyddstockholm.se

Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se

Statens Veterinärmedicinska Anstalt www.sva.se

WHO www.who.int
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