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Mål med smittskydd
Skydda befolkningen mot
smittsam sjukdom

Ge individ som bär på sådan
sjukdom stöd och behandling
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Regelverk Sverige/Norden
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Internationellt
• Sverige/Norge/Finland liknande
smittspårningslag
• I Norge tvingande smittspårning och
provtagning – dock utan möjlighet till tvång.
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Norge
Allmänfarliga smittsamma sjukdomar – exempel på
smittspårningspliktiga sjukdomar.
• hiv
• gonorré
• syfilis
• klamydia
• hepatit A
• hepatit B
• hepatit C
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Författningar - hierarki
Lagar
- Smittskyddslag – rättigheter/skyldigheter - preventionslag
- Hälso- och sjukvårdslag
- Offentlighets- och sekretesslagen
- Patientdatalagen
Förordning
- Smittskyddsförordningen SFS 2004:255
Föreskrifter
- Smittspårningsföreskrift SOSFS 2005:23
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Smittskyddslagen
1. kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde, definitioner, allmänna riktlinjer för
smittskydd, ansvar för smittskydd.
2. kap. Förebyggande åtgärder och anmälan av sjukdomsfall. Skyldigheten att förebygga
smittspridning, information till allmänheten, nationella vaccinationsprogram, anmälan av
sjukdomsfall.
3. kap. Utredning av sjukdomsfall. Läkarundersökning, smittspårning
4. kap. Vissa smittskyddsåtgärder. Råd och stöd, förhållningsregler, vård och behandling,
underrättelse till närstående.
5. kap. Isolering. Förutsättningar för isolering, isoleringens innehåll, särskilda befogenheter,
vistelse utanför vårdinrättning, stödperson
6. kap. Smittskyddsläkaren. Smittskyddsläkarens ansvar, uppgiftsskyldighet.
7. kap. Ersättning
8. kap. Överklagande. Överklagande till domstol, handläggning i domstol, biträde av
polismyndighet.
9. kap. Övriga bestämmelser. Tillsyn, vissa bemyndiganden.
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Smittskyddslagen beskriver hur sjukvården,

samhället och individen ska bete sig för att minska
risken för spridning av smittsamma sjukdomar

Samhällets smittskydd skall med respekt för alla människors lika

värde och enskildas integritet tillgodose befolkningens behov av
skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar
1 kap. smittskyddslagen
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Proportionalitetsprincipen i
praktiken

Tvångsisolering

Tvång

Tvångsundersökning

Smittspårning

Tuberkulos

Avstängning

Klamydia

Salmonella
Frivillighet
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Smittskyddslagen
• 64 anmälningspliktiga sjukdomar varav
– 26 allmänfarliga (”ska”)
– 38 övriga anmälningspliktiga (”bör”)
Alla allmänfarliga är smittspårningspliktiga +
18 av de övriga anmälningspliktiga
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STI
•
•
•
•

Allmänfarliga sjukdomar
smittspårningspliktiga
•
•
•
•

gonorré
klamydia
hiv
syfilis

Övriga
• difteri
• infektion med enterohemorragisk
E.coli
• giardia
• hepatit A-E
• campylobacter
• kolera
• infektion med meticillinresistenta
gula stafylokocker (MRSA)
• sars
• smittkoppor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mjältbrand
paratyfoidfeber
pest
infektion med pneumokocker med
nedsatt känslighet för penicillin G
polio
rabies
salmonella
shigella
tuberkulos
tyfoidfeber
fågelinfluensa
influensa A/H1N1
virala hemorragiska febrar
Infektion med HTLV I eller II
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Övriga smittspårningspliktiga sjukdomar
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Botulism
Brucellos
Cryptosporidium
Echinokockinfektion
Entamöba histolyticainfektion
Enterobacteriaceae som producerar
ESBL av karbapenemastyp (ESBLCARBA)
Kikhosta
Legionella
Listeria
Mässling

•
•
•
•
•
•
•
•

Papegojsjuka
Påssjuka
röda hund
Trikinos
vancomycinresistenta
enterokocker (VRE)
vibrioinfektion exkl. kolera
Yersinia
mers
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Olika tvingande smittspårning
Observera skillnad mellan allmänfarliga smittspårningspliktiga
sjukdomar och övriga smittspårningspliktiga sjukdomar.
Myndighetsutövning alternativt tvång kan inte användas mot patient
med övrig smittspårningspliktig sjukdom.
Exempel. Vid allmänfarliga sjukdomar ska index anmälas till
Smittskyddsläkaren om hen inte kommer för smittspårning. Vid övriga
anmälningspliktiga sjukdomar kan inget sådant
tvång/myndighetsutövning utövas.

+
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Vid misstanke om smittsam sjukdom: Patientens
skyldigheter enligt SmL

•
•
•
•

söka läkare
låta sig provtas
följa förhållningsregler
medverka i smittspårning
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Provtagning enligt 3 kap. 1 § SmL
Uppmanad att testa sig

Den som vet eller har anledning att misstänka att hon eller han bär på
en allmänfarlig sjukdom är skyldig att omedelbart gå och provta sig.
T.ex.
• då man har symtom som är typiska för sjukdomen
• då man utsatts för risk att smittas av någon som man vet eller får
reda på är smittad
• om man underrättas om att smitta kan ha överförts i ett
smittspårningsärende
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Behandlande läkares skyldigheter enligt SmL
•
•
•
•
•
•

ta prov för att fastställa allmänfarlig sjukdom
informera om sjukdomens art och smittsamhet (råd och stöd)
ge förhållningsregler för att hindra smittspridning
smittspåra
göra klinisk anmälan
anmäla till smittskyddsläkaren om förhållningsregler och
smittspårning inte följs
patienten ska även erbjudas behandling, men det är enligt hälso- och sjukvårdslagen, ej SmL
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Syfte och rättigheter
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Smittspårning: terminologi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smittspårning – åtgärd för att ta reda på av vem patient/index blivit smittad och vilka andra som kan ha blivit smittade.
Index – varje ny person med positivt testresultat eller misstänkt sjukdomsfall, som påträffas i smittspårningsarbetet och
följaktligen kan ha smittat eller kan komma att sprida smittan vidare till andra personer.
Kontakt/partner – person som riskerar att vara smittad p.g.a. sexuell kontakt.
Behandlande läkare – den läkare som provtar en person som kan vara smittad med en smittsam sjukdom.
Förhållningsregler – om en patient diagnostiseras med en allmänfarlig sjukdom ska behandlande läkare besluta om
individuellt utformade regler i syfte att hindra smittspridning.
Partnerbrev - brev (med uppmaning att provta sig för viss sjukdom) att skickas med indexpatienten eller att skickas till
partner enligt överenskommelse med patienten.
Patient - person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård.
Patientjournal – en eller flera journalhandlingar som rör samma patient.
Smittspårningshandlingar – anteckningar som görs och handlingar som upprättas eller kommer in i samband med
smittspårning. samtliga kontakter registreras i smittspårningshandlingen.
Sexuell kontakt – samlag (vaginal, analt eller oralt) eller annan intim sexuell kontakt, t ex petting.
Smittspårningsärende – utredning om vem som kan ha överfört smittan till en patient och vilka andra personer som kan ha
smittats.
sme alt sml = smittskyddsenheten/ smittskyddsläkaren.

Smittskydd/2018/Peter Gröön

18

Smittspårningens syfte
Ge partners/kontakter möjlighet till tidig upptäckt och
behandling – med så få medicinska konsekvenser som
möjligt. Smittspridningen minimeras.
(Syftet med en smittspårning är att hitta vem som smittat eller blivit
smittad av index, d.v.s. index partners/kontakter. Dessa
partners/kontakter måste sedan lämna prov. Genom smittspårning
minimeras smittspridning i samhället.)
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Rättigheter
•

Osmittad

•

Misstänkt smittad

•

Smittad
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Rättigheter
•

Osmittad

•

Misstänkt smittad

•

Smittad

- förbli osmittad
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Rättigheter
•

Osmittad

- förbli osmittad

•

Misstänkt smittad

- uppgiven i smittspårning
- tidig upptäckt
- provtagning
- minimal risk för komplikationer
- sekretess

•

Smittad
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Rättigheter
•

Osmittad

- förbli osmittad

•

Misstänkt smittad

- uppgiven i smittspårning
- tidig upptäckt
- provtagning
- minimal risk för komplikationer
- sekretess

•

Smittad

- behandling
- stöd
- rätt vård
- minskad risk för komplikationer
- ingen diskriminering
- sekretess
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Grundläggande krav
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Smittspårning/partnerspårning
Om en behandlande läkare konstaterar eller misstänker att
en undersökt patient har smittats av en allmänfarlig sjukdom
eller en annan smittspårningspliktig sjukdom skall läkaren
eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild
kompetens försöka få upplysningar från patienten om vem
eller vad som kan ha överfört smittan och om andra
personer kan ha smittats. Den enskilde är skyldig att lämna
de upplysningar han eller hon förmår lämna.
/…/ (SmL 3:4§)
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Smittspårning/partnerspårning
Om en behandlande läkare konstaterar eller misstänker att
en undersökt patient har smittats av en allmänfarlig sjukdom
eller en annan smittspårningspliktig sjukdom skall läkaren
eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild
kompetens försöka få upplysningar från patienten om vem
eller vad som kan ha överfört smittan och om andra
personer kan ha smittats. Den enskilde är skyldig att lämna
de upplysningar han eller hon förmår lämna.
Om den som enligt första stycket ansvarar för smittspårning på
grund av uppgifter från patienten misstänker att andra personer
kan ha smittats skall han eller hon se till att dessa underrättas om
att de kan ha smittats av sjukdomen och uppmanas att uppsöka
läkare.
+
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Vem får smittspåra
Den som har en grundutbildning samt genomgått utbildning för
”särskild kompetens” enligt smittskyddslagen får genomföra
smittspårning oavsett om man är landstingsanställd, kommunalt
anställd eller privat anställd. Exempel på yrkeskategorier som
lämpligen kan smittspåra är läkare, barnmorskor, kuratorer,
sjuksköterskor, undersjuksköterskor, m.fl.
T ex sjuksköterska, kurator.
Kommunalt anställd personal definieras som hälso- och sjukvårdspersonal på grundval av 1
kap. 4 § 2 alt 3 p patientsäkerhetslagen. Observera att åtgärder enligt smittskyddslagen
definieras enligt patientdatalagen som hälso- och sjukvård.

+
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Med särskild kompetens avses:
Viss medicinsk kunskap om smittsamhet, smittvägar
inkubationstider samt kunskaper i samtalsmetodik och om
gällande regelverk.
Lämpliga personliga egenskaper och, när det t.ex. gäller
sjukdomar som överförs sexuellt, ett förhållningssätt som
inger förtroende och motiverar delaktighet i utredningen.
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Smittspårning som utförs av annan än den
behandlande läkaren (2 kap. SOSFS 2005:23)
• Om behandlande läkare inte utför smittspårning själv skall uppgiften
överlämnas till annan hälso- och sjukvårdspersonal som läkaren vet har
särskild kompetens enligt 3 kap. 4 § SmL.
• Behandlande läkare är fortfarande ansvarig för patienten för övriga
åtgärder enligt SmL, t.ex. förhållningsregler.
• Smittspåraren skall underrätta den behandlande läkaren när
smittspårningsärendet har avslutats.
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Smittspårning som utförs av annan än den
behandlande läkaren (2 kap. SOSFS 2005:23)
• Vid allmänfarligt sjukdom skall smittspåraren meddela behandlande läkare
om hon/han misstänker eller får veta att patienten inte iakttar eller
kommer att iaktta givna förhållningsregler.
•

Om behandlande läkare får uppgifter av betydelse för smittspårningen,
t.ex. undersökningsresultat, att fler personer skall ingå i utredningen, osv.,
skall smittspåraren få tillgång till dessa uppgifter

Smittskydd/2018/Peter Gröön

31

Smittskyddsförordningen (8 §)
Om en behandlande läkare har anledning att anta att en person har smittats
av en allmänfarlig sjukdom, skall läkaren på ett lämpligt sätt underrätta
personen om hans eller hennes skyldighet att söka läkare för undersökning.
Om den underrättade personen låter sig undersökas av någon annan läkare
än den som har underrättat honom eller henne, skall personen snarast visa
för den underrättande läkaren att han eller hon har blivit undersökt och
meddela denne resultatet av undersökningen.
Om den behandlande läkaren inte omgående kan nå personen med en
underrättelse skall läkaren omedelbart underrätta smittskyddsläkaren.
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Smittspårning/partnerspårning
Patienten är skyldig att lämna de upplysning (kontakter)
som han eller hon förmår lämna:
• om vem eller vad som kan ha överfört smittan till
patienten
• om patienten kan ha smittat andra personer

Om patienten inte vill delta i en smittspårning
överlämnas ärendet till Smittskyddsläkaren.
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Smittspårningsföreskrift 2005:23, 4 kap.
Utredningen
Vid vissa sjukdomar kan det vara lämpligt att överlåta till patienten själv att
kontakta en person som kan vara smittad (om patienten önskar det).
Den som ansvarar för smittspårningen har dock alltid ansvar för att
kontrollera att den misstänkt smittade har underrättats om misstanken och
undersökts av läkare.
Patienten bör då få ett brev att överlämna (gärna med svarstalong) med
innehåll utformat efter aktuell sjukdom. Brevet bör alltid innehålla:
•

En underrättelse om att personen kan ha smittats,

•

En underrättelse om skyldigheten att söka läkare för undersökning,

•

Information om den aktuella sjukdomen

•

Information om hur man undviker att smittan sprids

•

Vid allmänfarlig sjukdom, information om skyldigheterna enligt 8 §
smittskyddsförordningen
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Utredningen
•

ett smittspårningsärende skall avslutas när det konstaterats
eller så långt det är rimligt utretts av vem eller vad patienten
smittats och vilka andra personer som har smittats. (4 kap. SOSFS
2005:23)

och
•

alla kontakter är bekräftat provtagna (allmänfarliga sjukdomar)
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Patientdatalagen och smittspårning
Smittspåraren kan söka i sin egen vårdgivares patientjournalsystem för att
få reda på om kontakten är provtagen. Om kontakten finns där som
provtagen avslutas kontakten.
4 kap. 1 § PDL
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Patientdatalagen och smittspårning
Om kontakten inte provtagit sig hos smittspårande vårdgivare kan
kontakten sökas av smittspåraren via telefon. Med personens samtycke kan
smittspåraren sedan kontakta provtagande vårdenhet för att få
provtagningen verifierad och vid behov också ta del av provsvaret.
Personalen vid den provtagande vårdenheten ansvarar för att uppgifterna
lämnas ut till smittspåraren endast om sekretessen tillåter det och till
avsedd mottagare (motringning).
Observera att kontakten har en skyldighet att meddela provsvar till index behandlande läkare (2004:255, 8 § ).
Behandlande läkare har sedan en skyldighet att meddela smittspåraren kontaktens provresultat (SOSFS 2005:23)
Sekretess hindrar inte heller att uppgift lämnas mellan en myndighet som bedriver hälso- och sjukvård i ett
landsting till annan sådan myndighet i samma landsting, jfr. 25 kap. 11 § OSL
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Tabell 1.
Får jag…

Egen vårdgivare

Annan vårdgivare

Söka provsvar

ja

nej

Ringa om besök/provsvar

Ja

ja, med samtycke

Lämna ut info om
besök/provsvar

Ja

ja, med samtycke
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Patientdatalagen och smittspårning
Om patienten samtycker kan smittspåraren ta del av andra vårdgivares
anteckningar i journalsystemet (direktåtkomst) för att få reda på
provtagningsstatus och eventuellt provsvar.
Jfr förutsättningarna för direktåtkomst till andra vårdgivares patientuppgifter i 6 kap. 3 § PDL. När smittspåraren får
kontakt med den i smittspårningen uppgivna partnern/personen anses en patientrelation uppstå, med syfte att
förebygga alternativt utreda sjukdom.
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Smittskyddsläkaren och smittspårning
Smittskyddsläkaren har ett övergripande ansvar för smittskyddet och i
förlängningen för smittspårningen med beaktande av att Smittskyddsläkaren
enligt 6 kap. 2 § SmL skall 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.
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Smittskyddsläkaren och smittspårning
I vissa situationer kan smittskyddsläkaren åta sig en samordnande roll eller,
om det är lämpligt, helt ta över smittspårningsärendet.
I de förhållningsregler som patienten ska ha fått vid provtagning ska ingå krav
på kontakt med behandlande läkare. Om index inte kommer för smittspårning
ska anmälan göras enligt 4 kap. 4 § SmL.

Om kontakten inte är bekräftats provtagen eller inte kunnat identifierats eller
kontaktas ska anmälan göras enligt 3 kap. 6 §alt. 3 kap. 5 § SmL
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Smittskyddsläkaren och smittspårning
I vissa situationer kan smittskyddsläkaren åta sig en samordnande roll eller,
om det är lämpligt, helt ta över smittspårningsärendet.
I de förhållningsregler som patienten ska ha fått vid provtagning ska ingå krav
på fortsatt kontakt med behandlande läkare. Om index inte kommer för
smittspårning ska anmälan göras enligt 4 kap. 4 § SmL.

Om kontakten inte är bekräftats provtagen eller inte kunnat identifierats eller
kontaktas ska anmälan göras enligt 3 kap. 6 §eller 3 kap. 5 § SmL

Index som uteblivit från smittspårning = 4:4
Kontakt = 3:6, 3:5 SmL
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Smittspårning per telefon
• Smittspårning av index kan ske per telefon. Index ska
då själv ha uppgett sitt telefonnummer för
smittspårning vid provtagning. Vid samtal med index
ska nyckelfråga ställas för att kunna säkerställa id,
t.ex. vilken dag och var genomförde du provtagning?
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Behovs- och riskanalys gällande nya
kontaktvägar vid smittspårning
• Vad gäller kontaktspårning med hjälp av SMS, mail,
kontakt via facebook, mm?
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Behovs- och riskanalys gällande nya
kontaktvägar vid smittspårning
• Vad gäller kontaktspårning med hjälp av SMS, mail,
kontakt via facebook, mm?
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Behovs- och riskanalys gällande nya
kontaktvägar vid smittspårning
• Lagstiftning finns gällande smittspårning i SmL
• En ineffektiv smittspårning medför ökad risk för spridning av
allmänfarliga sjukdomar
• Personer som smittspårar kan alltid inte nå kontakter via
traditionella kommunikationsvägar, dvs brev och telefon.
• Användande av sociala medier, mail och sms skulle möjliggöra
kontakt med fler misstänkt smittade individer.
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Behovs- och riskanalys gällande nya
kontaktvägar vid smittspårning
•
•
•
•

SMS och mail är en öppna kommunikationsformer
Personen är inte säkert identifierad
Fel nummer, fel adress
Fel person läser SMS, fel person läser mail
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SMS(rutin)
•

Vid alla former av kommunikation med och om patienter är det ett krav att patientens integritet ska
skyddas. Orsaken till detta är att uppgifter om patienters vård inte ska komma i orätta händer.
Användningen av SMS förutsätter att patientens integritet skyddas och att hanteringen grundar sig
på riktlinjerna för informationssäkerhet. Verksamhetschef ansvarar för informationssäkerheten i sin
verksamhet.

•

Om en verksamhet väljer att erbjuda patienter kontakt via SMS ska skriftliga lokala rutiner för detta
finnas. Rutinerna ska säkerställa att patienternas integritet inte kränks och minimera riskerna för att
meddelanden hamnar på avvägar. Verksamheten måste väga behovet av kommunikation via SMS
mot de säkerhetsrisker som finns vid överföring av integritetskänslig information via SMS.

•

När SMS tas emot är avsändaren inte identifierad och när SMS skickas finns det alltid en risk för att
andra än den avsedda mottagaren kan ta del av meddelandet. Meddelandet får inte innehålla
uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden.

•

Patienten ska få information om vilka rutiner vårdenheten har för kommunikation via SMS för att
kunna ta ställning till eventuella risker. Patienten ska ge sitt godkännande till kommunikation via
SMS och godkännandet ska dokumenteras. Lokal rutin ska innefatta kontroll av aktuellt
telefonnummer för SMS.
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Behovs- och riskanalys gällande nya
kontaktvägar vid smittspårning
•

SMS till patient kan endast användas efter ett första besök efter överenskommelse
och telefonnummer från patienten. OBS! SMS gäller bara uppgifter som
besökstider osv. inte t ex personnummer eller diagnos.

•

Det är endast tillåtet att kommunicera sekretessbelagd information (dit hör t.ex.
namn och personnummer på patienter) under förutsättning att både avsändare
och mottagare är säkert identifierade och e-postmeddelandet är krypterat under
transporten.

•

Kan man maila information efter samtycke? Nej. Det är svårt att uppfylla gällande
säkerhetskrav när så känslig information mejlas. Vid vanlig e-post kan
yrkesutövaren inte vara säker på att det är patienten som är mottagare av
informationen. Det spelar ingen roll att patienten ändå vill att uppgifterna mejlas.
Patienten kan inte samtycka till en osäker överföring av patientuppgifterna.
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Lokal instruktion om ex. smittspårning
enligt smittskyddslagen
•
•
•
•

Smittspårning
Meddelande av förhållningsregler
Provtagning
Meddelande av provsvar
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Dokumentation - journal
Patientjournalen skall innehålla:
•

•
•
•

När smittspårningen är påbörjad
När den är avslutad
Vem som gjort smittspårningen
Koppling till smittspårningsärenden
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Dokumentation smittspårningshandling
Smittspårningshandlingen skall innehålla:
•
•
•
•
•
•
•

Patientens (index) identitet, adress, telefonnummer
Och samma uppgifter för varje person som kan ha överfört smittan till index eller
som index kan ha överfört smittan till
Vilken sjukdom det gäller
När och hur kontakten underrättats
Sannolik smittväg
Om ärendet har övertagits av smittskyddsläkaren
Om det har betydelse för smittspårningsärendet:
- Tidpunkt och plats för överförandet
- Undersökningsresultatet

Smittspårningshandlingen ska bevaras/undantag klamydia, kan gallras efter 3 år
efter ok från landstingsarkivet.
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Tabell 2.
Typ av handling

Sparas

provsvar klamydia

registreras i journal och gallras sedan

klinisk anmälan (SmiNet)

Klinisk anmälan skannas in i journal
Klin.anmälan på papper kan gallras efter 10 år

smittspårningshandling klamydia

3 år (räknat från 1 jan kommande år)

Smittspårningshandling hiv

Bevaras

anmälan av kontakt till SmSt

3 år
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När anmäla till smittskyddet?
•
•
•
•

kontakt som ej är identifierad (vid enbart telnr: prövat ringa vid
minst 3 tillfällen)
kontakt som trots uppmaning inte lämnat prov (skickat 2 brev
inom fyra veckor alt med minst 2 v mellanrum)
index som inte kommer för smittspårning
patient som uteblir från kontrollprov (vissa diagnoser)
Inga ”toppluvefall” eller boende utomlands

•

person som har positivt prov och inte återkommer för behandling
(ej tvång)
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Vilka orsaker kan omöjliggöra att smittspåraren kan
genomföra smittspårningen.
• 1. Arbetsbelastning är inte giltig orsak. Smittspårningen är
en obligatorisk verksamhet för behandlande läkare och för
den som behandlande läkare överlämnar ansvaret för
smittspårningen till enligt 3:4 SmL och föreskrift sosfs
2005:23.
• 2. Att anse sig sakna kompetens (som behandlande läkare)
är inte heller skäl att överlämna smittspårningen till SmE.
• 3. Smittspåraren vill lämna över smittspårningen till SmE av
sekretesskäl (ok, vid hotbild)
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Begäran om handling i
smittspårningsärende
Kontakten ville ha uppgift om index identitet och få ut
Uppgifter om smittspårningen. Han ansåg sig ha rätt till
detta enligt följande:
1. Han ansåg att uppgiftslämnaren inte skulle lida men
enligt 25:1, 25:7 OSL om uppgiften
lämnades ut.
2. Han ansåg sig ha rätt till partsinsyn.
3. Han ansåg inte förutsättningarna för att belägga
uppgifterna med sekretess enligt 10:3 OSL förelåg.
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Kammarrättens utslag
• Kammarrätten fann i likhet med Smittskyddsläkaren i
Malmö att begärd uppgift omfattas av sekretess enligt
såväl 25:1, 25:7 OSL.
• Kammarrätten fann också att även om den klagande
skulle anses ha rätt till partsinsyn skulle det med hänsyn
till enskilds intresse vara av synnerlig vikt att den
begärda uppgiften inte lämnades ut (10:3 OSL).
Kammarrätten i Göteborg mål nr 3309-07
Regeringsrätten Mål nr 6783-07. Nekade klagande prövningstillstånd
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Smittspårning klamydia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Innehållsförteckning
Ordlista, förkortningar
Översikt smittspårning vid klamydia
Flödesschema smittspårning/klamydia
1. Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvar
2. Smittspårningens syfte
3. Vem ansvarar för smittspårningen
4. Vem får smittspåra
5. Smittspårarens uppgift
6. Överlämnande av smittspårning till person med särskild kompetens
-På samma mottagning
-Till annan mottagning
7. Patientdatalagen och smittspårning
8. Anmälan till smittskyddsläkare
9. Smittskyddsläkaren övertagande av smittspårning
10. Smittspårning per telefon
11. Dokumentation av smittspårning – smittspårningshandling
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Smittspårning klamydia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12. Förhållningsregler
13. Dokumentation i patientjournal
14. Ordination och förskrivning av läkemedel
15. Provtagning – förberedande åtgärd för att ställa diagnos
16. Provtagning via internet
17. ID-krav vid besök
18. Mognadsbedömning/förmåga till egenbedömning
19. Sexuellt självbestämmande och 15-årsgränsen
20. Sekretess 25 kap 1 §
21. Kontakt via SMS, sociala medier, e-post, m.m.
22. Arkivering
Bilaga 1. Lokal instruktion om provtagning och smittspårning enligt
smittskyddslagen
Bilaga 2. Normalträdet – Smittspårning
Bilaga 3. FAQ Smittspårning
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