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Uppdragsbeskrivning för lokalt Smittskydds- och 
Strama-ansvariga på husläkarmottagningar 
 

Vårdgivaren ska 

• Utse en läkare och en sjuksköterska som lokalt Smittskydds-/Strama-ansvariga. 
Blankett för anmälan finns på 
www.vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/anmalningsbl
ankett-lss-ansvariga.pdf 
 
1. Verksamhetschefen blir automatiskt lokalt Smittskydds-/Strama-ansvarig 

om inte annan läkare har utsetts. Om verksamhetschefen inte är läkare ska 
den medicinskt ansvarige läkaren utses. Oavsett detta ska det också finnas 
en Smittskydds-/Strama-ansvarig sjuksköterska. 

2. På husläkarmottagningar (hlm) med färre än 5 000 listade patienter räcker 
det med att en läkare utses som Smittskydds-/Strama-ansvarig.  

3. Läkaren som utses kan vara en ST-läkare om ersättare ordnas under 
perioder av fortbildning. Sjuksköterskan ska i huvudsak ha sitt arbete 
förlagt vid hlm men behöver inte vara specialistutbildad distriktssköterska. 
 

• Omedelbart informera Smittskydd Stockholm vid byten av lokalt Smittskydds-
/Strama-ansvariga personer. Anmälan görs på samma blankett som anges i 
punkten ovan. 

• Säkerställa att de lokalt Smittskydds-/Strama-ansvariga har gått den tvådagars 
medicinska grundkurs som Smittskydd Stockholm anordnar. 

• Säkerställa att de lokalt Smittskydds-/Strama-ansvariga uppdateras angående 
aktuella ämnen/sjukdomar genom att delta i det årliga heldagsmöte som 
Smittskydd Stockholm anordnar. Fler än ett datum erbjuds med samma 
program. 

• Säkerställa att lokalt Smittskydds-/Strama-ansvariga är Smittskyddsläkaren 
behjälplig i händelse av utbrott med till exempel provtagning, recept eller 
vaccination. Detta gäller även om patienterna inte är listade på den aktuella 
mottagningen, men Smittskyddsläkare bedömer att insatserna behöver 
koordineras geografiskt runt till exempel skola, förskola eller företag.  

Vårdgivaren bör 

• Se till att de lokalt Smittskydds-/Strama-ansvariga förmedlar information och 
utskick från Smittskydd Stockholm och Strama Stockholm till övriga kollegor på 
hlm. 

• Se till att lokalt Smittskydds-/Strama-ansvariga förmedlar relevant 
epidemiologisk information om ansamling av fall eller utbrott till Smittskydd 
Stockholm. 

• Se till att de lokalt Smittskydds-/Strama-ansvariga tillhandahåller aktuella 
behandlingsrekommendationer för infektioner i öppenvård, exempelvis den så 
kallade regnbågsbroschyren och webbaserade utbildningen 
www.antibiotikasmart.se till nyanställda. 

http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/anmalningsblankett-lss-ansvariga.pdf
http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/anmalningsblankett-lss-ansvariga.pdf
http://www.antibiotikasmart.se/
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• Se till att patientinformation i form av faktablad från Folkhälsomyndigheten om 
de vanligaste infektionerna och antibiotikabehandling finns synliga i väntrum 
och på läkarrum 
www.janusinfo.se/behandling/stramastockholm/informationsmaterial.4.10adb
a9e1616f8edbc9bcad.html   

• Om BVC är knutet till hlm, se till att Stramas material om ”Barn, infektioner och 
antibiotika” finns och används i föräldrautbildningen. 

• Erbjuda lokalt Smittskydds-/Strama-ansvariga att delta i ytterligare 
utbildningsaktiviteter som arrangeras av Strama Stockholm eller Smittskydd 
Stockholm. 

• Erbjuda lokalt Smittskydds-/Strama-ansvariga att förnya sin ”grundutbildning” 
vart 5–10:e år. 

 

http://www.janusinfo.se/behandling/stramastockholm/informationsmaterial.4.10adba9e1616f8edbc9bcad.html
http://www.janusinfo.se/behandling/stramastockholm/informationsmaterial.4.10adba9e1616f8edbc9bcad.html
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