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Information till chefer om smittskyddsanmälan 
 
Ett flertal av de anmälningspliktiga fynden enligt smittskyddslagen anmäls inte.  

Många anmälningar är ofullständiga.  

I vissa fall görs anmälningar fortfarande på papper och inte elektroniskt. 
 
Patientsäkerhet 
De bristfälliga anmälningarna har lett till patientsäkerhetsrisker. Tidsfördröjningen som 
uppstår innebär att smittskydd inte i tid hinner kontakta patienter, läkare, vårdpersonal, 
kommun och länsveterinär för att förhindra att fler insjuknar exempelvis i legionella, 
Hepatit B och shigellainfektion. Tidsfördröjningen och det extra arbete som uppstår för 
smittskyddsenheten gör att vi får svårt att hinna med informationsinsatser på arbetsplatser 
utanför vården. Exempelvis gäller det HIV, hepatit och MRSA på förskolor. 

 
 
Orsaker till nuvarande tillstånd 
Många inom sjukvården verkar inte känna till att smittskyddslagen riktar sig både till dem 
och till patienterna. Det här kan ha bidragit till att rutinerna på arbetsplatserna inte alltid 
underlättar för läkare och personal att följa smittskyddslagen. 
Efter diskussion med Socialstyrelsen och landstingsdirektörens medicinska råd så har vi 
bestämt oss för att börja med informationsinsatser. Vi tror att regionens personal inte fått 
tillräckligt med information om smittskyddsanmälningarnas betydelse och hur man 
praktiskt ska gå tillväga. 

 
Information 
Vi tror att en informationsinsats ska leda till förbättringar som kommer befolkningen, 
patienterna och därmed även sjukvården till godo. 

 
 

Önskemål: 
 Alla läkare, även vikarier, läser ”Information till läkare om smittskyddsanmälan”. 

 
 Läkare och sekreterare kan göra smittskyddsanmälan i Sminet. 

 
 All personal hittar till smittskydd webbsida: www.regiongavleborg.se/smittskydd 

 
 Rutiner finns på varje enhet för att ge patientinformation, utföra 

smittspårning/partnerspårning och göra smittskyddsanmälan (inom ett dygn) även vid de 

tillfällen när den läkare som ordinerat ett prov inte är i tjänst. Rutinerna kan innebära remiss 

(snabb!) till en annan enhet. 

 
 Eventuell partnerspårare genomgår fortlöpande utbildning godkänd av smittskyddsläkaren. 

 
 Smittskydd kontaktas per telefon när vi rekommenderat att så ska ske (se tabell). 

 
 Varje vårdenhet utser en läkare och en sjuksköterska som är smittskyddsansvarig på enheten. 

o Dessa smittskyddsansvariga kan få särskild information från smittskydd och utgöra 

en direktlänk mellan vårdenhet och smittskydd i samverkan med respektive chef. 

 

http://www.regiongavleborg.se/smittskydd
mailto:smittskydd@regiongavleborg.se
https://www.regiongavleborg.se/a-o/Smittskydd/Anmalan/
http://www.regiongavleborg.se/smittskydd
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Kostnader för smittspårning 
För att kostnaderna för smittspårning enligt smittskyddslagen (SmL) vid vissa sjukdomar inte 
ska bli för belastande för enstaka enheter så tar smittskydd centralt kostnaden för vissa prover 
om de skickas till kliniskt mikrobiologiskt laboratorium (KML) i Gävle enligt nedan. 

 
Prov som bekostas av smittskydd om de skickas till KML i Gävle. 

Alla provtagande enheter: 

1. Alla Chlamydia trachomatis (klamydia) prov: 

Sedan 1 juni 2013 kommer ni att få noll debitering för alla klamydia PCR från KML. 

Det sker automatisk en kostnadsöverföring mellan KML i Gävle och Smittskydd.  

Ni behöver inte uppge särskild fakturamottagare. 

2. Screening för HCV-ak (Hepatit C) på pat. som fått blodprodukter under perioden 1965-1991. 

a. KRAV på anamnes text: ”Blodtransfusion 1965-1991 Hepatit C” När? (år) och Var? 

b. Ange ”Smittskydd kostnadsställe 98907” som fakturamottagare. 

 

MVC: 

3. Graviditetsscreening: Prov för HIV, HBsAg, Syfilis och vid behov Rubella (Röda hund). 

a. Ange: Graviditetsscreening (Ta inga andra prov förutom ovan angivna!) 

b. Ange ”Smittskydd kostnadsställe 98903” som fakturamottagare på remissen. 

 

Hälsocentraler i hälsovalet när Smittskydd rekommenderat provtagning: 

 

 

 

 

 

 MRSA prov som tas som led i smittspårning kring ett nyupptäckt fall av MRSA efter kontakt  

 med Smittskydd eller Vårdhygien. 

 Hepatit A prov som tas som led i smittspårning kring ett nyupptäckt fall av (oftast akut) 

Hepatit A om Smittskydd rekommenderat detta. 

 Hepatit B prov som tas som led i smittspårning kring ett nyupptäckt fall av (oftast akut) 

Hepatit B om Smittskydd rekommenderat detta. 

 VRE prov som är led i smittspårning - screening vid särskilda boenden. 

 ESBLcarba Vid smittspårning kring ett känt fall av ESBLcarba på särskilt boende (SÄBO) 
eller korttidsboende i kommunerna när Vårdhygien eller Smittskydd rekommenderat 
provtagning. 

 
Shah Jalal, Smittskyddsläkare 

Använd särskilda streckkodsetiketter (beställs från lab) på remissen så att kostnaden tillfaller 

Smittskydd när Smittskydd rekommenderat provtagning: 

 en etikett där provtagande enhet identifieras 

 en etikett där det framgår att Smittskydd betalar 

http://www.regiongavleborg.se/smittskydd
mailto:smittskydd@regiongavleborg.se

