
Det internationella hälsoreglementet (IHR) är ett legalt bindande ramverk 
för medlems länderna inom Världshälsoorganisationen (WHO). Syftet är att 
förebygga, förhindra och hantera gränsöverskridande hälsohot. IHR om fattar 
samtliga allvarliga hälsohot, såväl kemiska, biologiska som radionukleära 
(CBRN) hot, oavsett om dessa sprids avsiktligt eller oavsiktligt. För att full-
göra Sveriges åtagande gentemot WHO är Folkhälsomyndigheten utsedd till 
nationell kontakt för IHR, vilket innebär att myndig heten har ett ansvar för 
kommunikation och rapportering till WHO. De händelser som kan utgöra  
ett potentiellt internationellt hot mot människors hälsa ska därför  
an mälas av andra aktörer till Folkhälsomyndigheten.

IHR och underrättelseskyldighet

FÖLJANDE SJUKDOMAR SKA ALLTID RAPPORTERAS:

�� sars
�� smittkoppor
�� polio
�� pest
�� kolera
�� gula febern
�� mänsklig influensa orsakad av ny subtyp
�� virala hemorragiska febrar (dock inte sorkfeber)
�� West Nile-feber.

Underrättelseskyldighet  
till Folkhälsomyndigheten
Alla kommuner, landsting och myndigheter är skyldiga  
att omedelbart kontakta Folkhälsomyndighetens tjänste-
man i beredskap (TiB) när de får kännedom om en 
misstänkt eller konstaterad händelse som kan innebära 
ett internationellt hot mot människors hälsa. Denna 
underrättelse skyldighet medför inte någon förändring  
i respektive myndighets ansvar att hantera händelsen och 
vidta åtgärder. Efter den första rapporten är det viktigt att 
Folkhälsomyndigheten fortlöpande får information om 
myndighetens fortsatta hantering av händelsen.

Det här ska rapporteras  
till Folkhälsomyndigheten
Alla händelser som utgör eller misstänks utgöra ett inter-
nationellt hot mot människors hälsa ska omedelbart rap-
porteras till Folkhälsomyndigheten. Det kan exempelvis 
röra sig om smittsamma sjukdomar, utsläpp av kemikalier 
och radionukleära ämnen eller annan händelse som kan 
påverka människors hälsa av okänd orsak. Vad som ska 
rapporteras regleras i Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd (HSLF-FS 2015:9) om underrättelse-
skyldighet vid internationella hot mot människors hälsa.

Stödfrågor för att avgöra om en händelse  
kan  misstänkas utgöra ett internationellt  
hot mot  människors hälsa: 
• Är inverkan på människors hälsa allvarlig?

• Är händelsen ovanlig eller oväntad?

• Finns det en betydande risk för  

internationell spridning?

• Finns det en betydande risk för eller behov  

av restriktioner inom internationellt resande  

och handel?

En händelse som uppfyller någon av frågeställningarna  
ovan ska alltid anmälas till Folkhälsomyndigheten.
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Vad rapporten ska innehålla
Rapporten till Folkhälsomyndigheten ska innehålla 
 information om

�� smittämne eller annat ämne som händelsen gäller
�� epidemiologiska uppgifter av betydelse för att kunna 

bedöma behovet av åtgärder (t.ex. vilka som drabbats, 
om de tillhör en särskild grupp, när, var, hur många, 
symptom etc.)

�� risk för spridning
�� vidtagna åtgärder för att förhindra spridning
�� vilka myndigheter och övriga aktörer som har kontaktats
�� övriga uppgifter om särskilda lokala förhållanden av 

betydelse (t.ex. större evenemang som pågår i regionen)
�� vilken kommun/landsting/myndighet som lämnar 

 rapporten
�� kontaktuppgifter till den som lämnar rapporten och  

till ansvarig funktion och person inom kommunen/
landstinget/myndigheten.

Folkhälsomyndigheten rapporterar  
allvarliga hälsohot till WHO
Folkhälsomyndigheten bedömer alla rapporterade 
 miss tankar om hälsohot i samarbete med berörda 
 myndig heter. Allvarliga hälsohot rapporteras skyndsamt 
av Folkhälsomyndigheten till WHO. Vid internationella 
händelser ska Folkhälsomyndigheten på motsvarande  
sätt hålla berörda myndigheter och aktörer  informerade 
om den fortsatta utvecklingen och vidareförmedla 
 information från WHO.

Mer information om IHR finns på: www.folkhalsomyndigheten.se

Hur rapporteringen ska ske: 

Kontakta omedelbart Folkhälsomyndighetens  
Tjänsteman i Beredskap:

Telefon: 010-205 24 00

E-post: tib@folkhälsomyndigheten.se
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