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Organisation och resurser 
 

Smittskyddsenheten (SME) består av en smittskyddsläkare (1,0 tjänst), en ställföre-

trädande smittskyddsläkare (0,5 tjänst, tillsatt sedan 161101), två smittskyddssjuk-

sköterskor (2,0 tjänster) och en smittskyddssekreterare (1,0 tjänst). Dessutom finns 

knuten till enheten en läkare under ST-utbildning till klinisk mikrobiolog med epi-

demiologisk inriktning.  

Enheten har lokaler på Sunderby sjukhus (SY). Smittskyddsläkaren sitter en dag i 

veckan på landstingshusets Hälso- och sjukvårdsenhet (HSE). 

Smittskyddsläkaren är organisatoriskt placerad under Landstingsdirektörens stab på 

Verksamhetsavdelningens Hälso- och sjukvårdsenhet. Ställföreträdande smitt-

skyddsläkaren är avlönad via HSE men är liksom övriga anställda på Smittskydds-

enheten administrativt organiserad under Division Närsjukvård.  

Eftersom Smittskydd är en kunskapsförmedlande enhet är en kontinuerlig utveckl-

ing av personalens kompetens extra viktig. Under året har smittskyddsläkaren del-

tagit i sju, biträdande smittskyddsläkare i en, sjuksköterskorna 14 respektive 10 och 

administratören i fem utbildningsdagar/utbildningstillfällen. 

 
 

Åligganden enligt lag 
 

Smittskyddsverksamheten regleras i smittskyddslagen, SmL (SFS 2004:168). I la-

gen fastslås landstingets övergripande ansvar för att behövliga smittskydds-

åtgärder vidtas inom landstingsområdet, och att det ska finnas en smittskyddsläkare 

som har det samlade ansvaret för att planera, organisera och leda smittskyddet.  
 

1 kap 10 § SmL  
Myndigheter inom smittskyddet, andra berörda myndigheter, läkare samt annan 

hälso- och sjukvårdspersonal skall enligt 1 kap10 § SmL samverka för att före-

bygga och begränsa utbrott eller spridning av smittsamma sjukdomar.  

Samverkansaktiviteter 

 Två tredagars konferenser gemensamma för landets smittskyddsenheter, 

Folkhälsomyndigheten (FoHM) samt, vid höstens möte även Socialsty-

relsen (SoS), bevistades under 2016.  

 En tvådagars konferens för de fyra nordliga landstingens smittskydds-

enheter har 2016 anordnats i Luleå. 

 Ett samordningsmöte mellan landstingens och regionernas smitt-

skyddsläkare och FoHM har genomförts. 

 Smittskyddssjuksköterskornas vårmöte har bevakats. 

 Smittskyddsadministratörernas vårmöte har bevakats. 

 SVEVAC nätverksmöte har bevistats. 

 Kontaktläkarna: inget möte med primärvårdens kontaktläkare i smitt-

skyddsfrågor kunde genomföras under året. 

 Kontaktsjuksköterskorna: ett möte med primärvårdens kontaktsjukskö-

terskor i smittskyddsfrågor har genomförts. 2 nyhetsbrev har gått ut. 

 Fyra möten med Funktionscentrum infektions (FCI) processlednings-

grupp samt fyra möten med arbetsgruppen har genomförts. En tema-

dag/utbildningsinsats ”Antibiotika ska rädda liv” har genomförts. Ar-

bete med process handläggning av patienter med bärarskap av multire-

sistenta bakterier har utförts. 
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 Landstingets STI-grupp (från och med i maj 2016 Gruppen för sexuell 

hälsa): tre möten har hållits under året, från och med i maj sammankal-

lade av landstingets Folkhälsocentrum. 

 Nätverket för HIV/STI i norra regionen: två möten samt två videokon-

ferenser har hållits under året. 

 Nätverket för omhändertagande av flyktingar med hiv (SME, Flykting-

medicinska enheten NLL, Migrationsverket, Noaks Ark Norrbotten, In-

fektionskliniken): ett möte. 

 Landstingets vaccingrupp: två möten har hållits under året. Dessutom 

har en arbetsgrupp för att öka vaccinationstäckningen avseende influ-

ensa- och pneumokockvaccination startats upp. En utbildningsdag med 

fokus på detta har genomförts. 

 SME har sammanställt en landstingsgemensam prislista för resevacci-

nationer. Listan har och kommer att uppdaterats i Vaccinportalen. 

 Landstingets Stramagrupp: ett möte har hållits under året.  

 Inget möte med landstingets antibiotikaansvariga läkare kunde genom-

föras under året. 

 Programråd Strama, SKL: tre möten har bevistats. 

 Infektionssektionen: eftersom ställföreträdande smittskyddsläkaren ar-

betar som infektionsläkare på deltid, sker från och med i november ett 

kontinuerligt utbyte av erfarenheter. Tre gemensamma möten har ge-

nomförts. Dessutom tre hepatit C-behandlingskonferenser. 

 Vårdhygien: ett flertal informella och formella möten har hållits under 

året. 

 Kliniskt mikrobiologiska laboratoriet: ett flertal informella och formella 

möten har hållits under året. En läkare under utbildning till klinisk mi-

krobiolog är anställd på SME.  

 Ungdomsmottagningarna samt Pvklas: flera informella kontakter har 

tagits under året. 

 Landstingets asyl- och flyktingmedicin: ett tiotal möten har genomförts. 

 Tre samordningsmöten kring infektionsepidemiologi och blodsmitta har 

genomförts riktade mot Missbruksenheten SY, LABO-mottagningarna 

samt Landstingsgemensam psykiatri (Rättspsykiatri). 

 Möten av landstingets Patientsäkerhetsråd har bevistats. Även infor-

mella möten kring flera patientsäkerhetsfrågor inklusive implemente-

ring av Infektionsverktyget. 

 Livsmedelsinspektörer, länsveterinär och centralt Livsmedelsverket: två 

möten, tre dagar har skett. Dessutom har ett flertal informella kontakter 

tagits under året. 

 Blodsmittenätverket - arbetsgruppen för att begränsa smittspridning 

bland personer med injektionsmissbruk: ett möte har ägt rum under året. 

 Smittskyddsläkaren har internationella åtaganden: är sedan 2016 svensk 

representant i BEAC Barents TB Programme och har rapporterat till 

gruppen. Sedan 2002 även medlem i Arctic Council ICS Steering 

Committee. 2016 har även ett förmöte i ett nätverk mellan smittskydds-

verksamheter i norra delarna av Norge, Sverige och Finland genom-

förts. Nordic Arctic Communicable Diseases Network - ett samarbete 

som planeras formaliseras februari 2017.  
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6 kap 1 § SmL  

Epidemiberedskap 

Smittskyddsläkaren har ett samlat ansvar för smittskyddsarbetet inom det om-

råde där hen verkar och ska planera, organisera och leda smittskyddet och verka 

för effektivitet, samordning och likformighet. Smittskyddsläkaren ska därmed 

också svara för landstingets epidemiplanering. Landstingets epidemiplan har 

reviderats under året.  

 

6 kap 2 § SmL  
I smittskyddsläkarens uppgifter ingår enl. 6 kap 2 § SmL att se till:  
 

1- att allmänheten har tillgång till den information som behövs för att var och en 

skall kunna skydda sig mot smittsamma sjukdomar. 

Informationsaktiviteter till allmänheten 

 Information på Smittskydds webbsida har uppdaterats fortlöpande. 

Smittskydds förstasida besöktes vid i genomsnitt cirka 1000 tillfällen 

per månad  

 Smittskydds nyhetsblad ”Smittsant” publicerades med fyra nummer un-

der året. 

 Information via media spreds vid ett flertal tillfällen under året. 

 

2- att ge råd och anvisningar om smittskyddsåtgärder för grupper som är särskilt 

utsatta för smittrisk. 

Riktade råd (inklusive utbildning till rådgivare) 

 Information och utbildning kring smittosamma sjukdomar/migration 

har givits till Migrationsverkets personal, personal på HBV-hem, 

sjukvården, tandvården, Arbetsförmedlingen, skolpersonal samt 

andra verksamheter och myndigheter ism. 39 insatser under året. 

 Utbildning om risk för smitta vid injektionsmissbruk och hur man 

samtalar med personer i risk att smittas har genomförts vid ett till-

fälle i länet samt vid två tillfällen i norra regionen.  

 En ny smittspårande kurator på Infektionskliniken har utbildats. 

 Utbildning kring SmL och blodsmitta på sjuksköterskeutbildningen 

LTU har genomförts. 

 Via folkhälsocentrum har personal på hälsocentraler utbildats i häl-

sosamtalsteknik. 

 FCI-utbildningsdag – handläggning av smittsamma sjukdomar och 

migration har genomförts. 

 Möte med Brukarföreningen har skett kring hepatit C-spridning. 

 Deltagande i samband med ungdomsmässan Nolia med fokus på 

sexuellt överförbara sjukdomar har skett. 

 Möte för vården kring influensa- och pneumokockvaccination har 

arrangerats. 

 Riktade råd och information har givits i samband med World Aids 

Day i samverkan med RFSL södra Norrbotten. 

 Personer som jobbar med stöd till hiv-smittade patienter i länet i för-

eningen Noaks Ark Norrbotten har utbildats – ”Kunskap om hiv”. 
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3- att förebyggande åtgärder vidtas. 

Förebyggande åtgärder 

 Se aktiviteter under ”riktade råd” ovan. 

 Uppföljning och återkoppling av följsamhet till barnvaccinations- 

och influensavaccinationsprogrammet, se ”vaccinationer” nedan. 

 Som ett led i patientsäkerhetsarbetet har uppföljning och återkoppling 

av antibiotikaanvändning i primärvård och sjukhusvård gjorts vid två 

tillfällen.  

 

4- att stödja behandlande läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal samt 

andra som är verksamma inom smittskyddet i arbetet mot smittsamma sjukdo-

mar och när det behövs ge råd om lämpliga åtgärder. 

Stödjande aktiviteter 

 Fortlöpande uppdatering av information via Smittskydds webb-

sida. 

 Arbete med att förebygga antibiotikaresistens har pågått låginten-

sivt under året. Inga budgetmedel för stramaarbete har allokerats 

och positionen stf/bitr. Smittskyddsläkare (som tidigare haft upp-

draget Strama-ordförande) har varit vakant under årets tio första 

månader.  

 Strama NLL´s antibiotikarekommendationer på web och i app 

har uppdaterats. Dessutom kan nu sedan våren 2016 rekommen-

dationerna för öppenvård nås direkt via journalsystemet VAS, ef-

ter initiativ av Läkemedelskommittén i samråd med Strama NLL. 

 Smittskydd har webbportaler för råd kring handläggning som rör 

smittskydd. Blodsmitta, epidemiberedskap, förskola, multiresi-

stenta bakterier, antibiotika, tuberkulos, sexuellt överförbara 

sjukdomar, samt vaccinationer. Samtliga dessa portaler uppdate-

ras kontinuerligt.  

 SME deltar i Infektionsklinikens MRB-team. Fem träffar har ge-

nomförts under året. 

 Landstingets rekommendation för direktaktiv antiviral behand-

ling och handläggning av patienter med hepatit C har uppdaterats 

av SME. 

 Fortlöpande rådgivning till hälso- och sjukvården och privatper-

soner via telefon och e-post har skett. 

 Information har gått ut via informationsbladet ”Smittsant” fyra 

gånger under året. 

 Undervisning till hälso- och sjukvårdspersonal gavs vid 34 till-

fällen varav fem tillfällen har varit i samband med internationella 

möten och sju i samband med nationella möten. 

 Undervisning till personal utanför hälso- och sjukvården har ge-

nomförts vid 39 tillfällen. 
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5- att följa upp anmälningar om inträffade sjukdomsfall och se till att behövliga 

åtgärder vidtas för att finna smittkällan och personer som kan ha utsatts för 

smittrisk samt att ändamålsenliga råd och förhållningsregler ges till dem som 

kan ha smittats. 

Uppföljning av anmälningar 
För samtliga rapporter om anmälningspliktiga sjukdomar har fortlöpande:  

 uppgifter kontrollerats. 

 uppgifter som saknats inhämtats. 

 nödvändig information till kommunernas MHN och länsstyrelsen har 

vidarebefordrats enligt överenskommelse. 

 statistik rörande anmälningspliktiga sjukdomar sammanställts och 

analyserats.  

 

6 - att bevaka att de personer som bär på en smittsam sjukdom får det stöd eller 

den vård som påkallas av sjukdomen eller smittrisken. 

Bevaka stöd 

 Fortlöpande bedömningar har gjorts i samband med kontakter 

med behandlande läkare och kontroller av rapporter och anmäl-

ningar enligt SmL. 

 Fortlöpande har via NLL´s MRB-team uppföljningar gjorts att 

patienter med multiresistenta bakterier handlagts korrekt. MRB-

teamet har haft fem arbetsmöten under året. 

 

7 - att följa att vårdgivare vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga smitt-

spridning. 

Följa vårdgivares förebyggande åtgärder 

 Följsamhet till allmänna vaccinationsprogram har analyserats, se 

vaccinationer nedan.  

 Under året har antibiotikaförskrivning i både primärvård och sjuk-

husvård följts upp.  

 

8 - att fortlöpande följa smittskyddsläget i området. 

Följa smittskyddsläget 
Fortlöpande sammanställningar och analyser av rapporter om anmälnings-

pliktiga sjukdomar, vaccinationer och annan information har gjorts. En 

sammanställning av data för hela 2016 kommer att redovisas i Smittsant # 1 

och 2 2017.  
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Myndighetsutövning 
 

Bland smittskyddsläkarens myndighetsuppgifter ses åtgärder efter anmälan till 

exempel enligt Smittskyddslagen 3 kap 6 § och 4 kap 4 §, d v s när misstänkt 

smittade inte låter undersöka sig eller att man vid allmänfarliga sjukdomar kan 

befara smittspridning genom brott mot givna förhållningsregler.  

194 ärenden anmäldes under 2016. 

 

Anmälan enligt 3 kap 6 § SmL(141 ärenden) 
Klamydia:  126 ärenden, varav: 

 76 med uppnådd rättelse 

  9 som överlämnades till annat landsting 

  21 som fortfarande pågår 

 20 där personen inte gått att nå 

Gonorré:  3 ärenden varav 

 2 med uppnådd rättelse 

 1 som pågår 

Hepatit C:  9 ärenden, varav: 

                  5 med uppnådd rättelse 

 4 som fortfarande pågår  

Hiv: 2 ärenden med uppnådd rättelse 

TBC: 1 ärende med uppnådd rättelse 

 

Anmälan enligt 4 kap 4 § SmL(21 ärenden) 

Hepatit C:  13 ärenden, varav: 

 3 är uppklarade 

 10 som fortfarande pågår 

Hiv: 5 ärenden, varav: 

 3 uppklarade 

 1 vilande 

 1 pågående 

Hepatit B  3 ärenden, varav: 

 2 pågående 

 1 där personen inte gått att nå 
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Övrigt 
 Smittskyddsläkaren har under 2016 berett remissvar åt landstinget. En 

kring handläggning av Zikavirusinfektioner och en rörande det all-

männa vaccinationsprogrammet. 

 Smittskyddsläkaren har tillsammans med bland andra Gruppen för sex-

uell hälsa utrett möjligheter och förutsättningar för en webbaserad prov-

tagningstjänst för klamydia och gonorré i länet. 

 Smittskydd representeras i den grupp som via Infektionskliniken SY ut-

reder möjligt pilotprojekt – lågtröskelmottagning / sprututbytesverk-

samhet för personer som injicerar droger i länet. 

 Smittskydd har under året deltagit i flera FoU-projekt. Hepatit 

C/Kriminalvårdsprojektet, HCV/Rättspsyk, HCV/Beroendecentrum 

(drivs av Infektionskliniken), HCV/Co-morbiditet samt HCV – genom-

gång av diagnosticerade patienter. Dessa pågår samtliga och redovisas 

separat. HCV/Co-medicinering-studien är avslutad och redovisad. Vi 

deltar också i det nationella förskolenätverket som sammankallas av 

SME Västra Götaland samt i utvecklingsgruppen för SmiNet 3 via 

FoHM.  

 Smittskyddsläkaren har under året genomfört 28 mottagningseftermid-

dagar vid Infektionskliniken SY. 
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Kvalitetsmarkörer 
 

 Målsättning Utfall Kommentar 

Myndighetens tillgänglighet 

Tillgänglighet via myndig-

hetstelefonen  

Alltid tillgängligt under 

kontorstid 

Kontakt med enhetens per-

sonal erhölls direkt vid alla 

testtillfällena under året. 

Målet uppnått 

Tillgänglighet via elektroniska 

myndighetsbrevlådan 

Alltid svar inom tre dagar Samtliga utom 15 besvara-

des inom tre dagar efter 

ankomst.  

Målet inte helt uppnått 

Myndighetsutövning 

SmL 3:6-ärenden Minst 80 % med uppnådd 

rättelse  

95 av 115 = 83 %  Målet uppnått 

SmL 4:4-ärenden Alla med uppnådd rättelse Alla utom ett av avslutade 

fall med uppnådd rättelse 

Målet inte helt uppnått 

Uppföljning av rapportering enl. SmL 

Rapportering enligt SmL 2:5  Färre rapporter jmfr. med 

föregående år 

6,6 % minskning jmfr. med 

2015 

Målet uppnått 

Tid från diagnos till klinisk 

anmälan  

Mindre än/lika med 2 dagar  Mediantid 2 dagar från di-

agnos till anmälan  

Målet uppnått 

Spårade partners per fall av 

klamydia  

Minst 3 partners per fall 2,8 partners per fall Målet inte helt uppnått 

Antibiotikaförbrukning 

Slutenvård 10 % minskning av kinolo-

ner och minskning av kar-

bapenemer 

Redovisas Smittsant # 2 

2017 

Redovisas separat 

Öppenvård Mindre än 250 antibiotika-

recept per 1000 inv. 

306 recept per 1000 inv.    

(3% ökning jmfr. 2015) 

Otillfredsställande resultat – 

fortsatt arbete viktigt 

 

Vaccinationstäckning 

Vaccination av barn via BVC Minst 98 % täckning avse-

ende alla vaccin 

Data ej färdigbearbetade – 

redovisas Smittsant # 1 el 2 

 

Redovisas separat 

Influensavaccination av ål-

derspensionärer  

Minst 75 % täckning  Cirka 40 % täckning 

Redovisas Smittsant # 2  

Otillfredsställande resultat 

– fortsatt arbete viktigt 

Rådgivning och utbildning 

Antal utbildningsinsatser Minst 10 tillfällen 73 tillfällen Målet uppnått 

Antal nr av Smittsant Minst 4 nr 4 nr Målet uppnått 

 


