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Uppdragsbeskrivning Smittskydd
Smittskydd
Samhällets smittskydd ska tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av
smittsamma sjukdomar.
I Smittskyddslagen (SFS 2004:168) regleras de åtgärder som riktar sig till människor.
Bestämmelser som rör djur, livsmedel eller andra objekt finns i annan lagstiftning.
Smittskyddsåtgärder 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.
Ansvarsfördelning inom smittskydd
Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordning av smittskyddet på nationell nivå och ska ta de
initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd.
Folkhälsomyndigheten ska följa och vidareutveckla smittskyddet samt följa och analysera det
epidemiologiska läget nationellt och internationellt.
Varje landsting/region ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom området. I
varje landsting/region ska det finnas en smittskyddsläkare. Region Gotlands smittskyddsläkare
utses av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Smittskyddsläkaren är en egen myndighet. I frågor som inte gäller smittskyddsläkarens
myndighetsutövning ska denne verka under nämnden.
Smittskyddsenhetens uppdrag
Smittskyddsenheten ska motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor på
Gotland, bland annat genom att registrera och följa utbredningen av anmälningspliktiga
sjukdomar, utreda utbrott och främja vaccinationer. Smittskyddsläkaren ska planera, organisera
och leda det regionala smittskyddsarbetet och verka för effektivitet, samordning och
likformighet.
Information, råd och annat stöd
Smittskyddsenheten ska se till att allmänheten har tillgång till den information och de råd som
behövs för att var och en ska kunna skydda sig mot smitta som kan hota liv eller hälsa.
Smittskyddsenheten ska vid behov
 upplysa patienter om åtgärder för att förebygga smittsamma sjukdomar
 se till att förebyggande åtgärder vidtas
 stödja behandlande läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal i arbetet mot
smittsamma sjukdomar och ge råd om lämpliga åtgärder
 samarbeta med andra samhällsfunktioner i arbetet mot spridning av smitta
 bevaka att de som bär på en smittsam sjukdom får det stöd och den vård som påkallas
av sjukdomen eller smittrisken
Anmälan av sjukdomsfall och epidemiologisk övervakning
Smittskyddsenheten tar emot och granskar anmälningar av anmälningspliktig sjukdom samt
vidtar vid behov åtgärder för att förebygga smitta.
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Smittspårning
Smittskyddsenheten övertar smittspårningsärenden från behandlande läkare när denne begär
det eller om smittskyddsläkaren anser det vara befogat.
Smittskyddsenheten tar emot uppgifter om kontakter till personer med STI-sjukdomar samt
uppmanar dessa att söka vård och kontrollerar att prover blir tagna.
Strama
Strama – Samverkan mot antibiotikaresistens är ett nationellt begrepp. Smittskyddsläkaren leder
arbetet inom Strama Gotland som har ett särskilt uppdrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden.
STI
Smittskyddsenheten på Gotland är sammankallande i en lokal nätverksgrupp kring sexuellt
överförbara infektioner (STI). Gruppen möts 2 gånger per termin.
Smittskyddsenheten ingår, tillsammans med Folkhälsa och välfärd inom
Regionstyrelseförvaltningen, i kunskapsnätverket ”Regional samordning av hiv/STIprevention Stockholm - Gotland”.
Gutesmittu
Tre gånger per år ger Smittskyddsenheten ut informationsbladet Gutesmittu. Informationen
riktar sig i första hand till personal verksam inom vården men även till allmänhet och media.
Gutesmittu finns tillgänglig på Smittskyddsenhetens hemsida.
Katastrofberedskap
Smittskyddsläkaren ingår i Regionens katastrofmedicinska organisation
Nätverkssamarbete
Smittskyddsenheten ingår i ett lokalt nätverk som förutom Gotland innefattar
landstingen/regionerna Sörmland, Västmanland, Värmland, Örebro och Östergötland samt
landskapet Åland i Finland.
Regional bevakning
Smittskyddsläkaren följer att vårdgivare på Gotland vidtar de åtgärder som krävs för att
förebygga smittspridning. Om brister i smittskyddet uppmärksammas, ska smittskyddsläkaren
påpeka detta. Om bristerna inte avhjälps och detta medför fara ur smittskyddssynpunkt, ska
smittskyddsläkaren anmäla förhållandena till respektive tillsynsmyndighet.
Uppgiftsskyldighet
Om smittskyddsläkaren för att kunna fullgöra sina skyldigheter behöver uppgifter om en
person som smittats av en allmänfarlig sjukdom, kan uppgifter begäras från myndigheter och
vårdgivare som har information av betydelse för smittskyddet.
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