Beskrivning

Diarienr: Ej tillämpligt

Dokument ID: 09-402514

Fastställandedatum: 2019-05-28

Revisionsnr:

Giltigt t.o.m.: datum

Upprättare: Therese E Malm

1(2)

Fastställare: Signar K Mäkitalo

Smittskyddsanmälan lathund
1. När du som läkare ordinerar ett prov som kan ge ett anmälningspliktigt
fynd till svar så fråga: Vem? Vad? Hur? När? och notera svaren i journalen.

2. Fråga efter mobiltelefonnummer och dokumentera i journalen.
3. Ge patienten smittskyddsblad från webbsidan vid stark misstanke om t.ex.
salmonella infektion.

4. När du får svar från laboratoriet att det rör sig om en anmälningspliktig
sjukdom, leta fram diagnosen i A-Z listan

5. Läs smittskyddsblad för läkare (finns för de flesta sjukdomar).
Följ råden! Ring Smittskydd vid akut Hepatit, Meningokockinfektion, EHEC,
Shigella och de övriga sjukdomarna som vi angett i tabellen:
Anmälningspliktiga sjukdomar

6. Läs smittskyddsblad för patient och ge patienten de förhållningsregler som
föreslås muntligt och skriftligt. Observera att många av smittskyddsbladen
finns översatta till flera språk.

7. Gör en elektronisk smittskyddsanmälan: SmiNet.se
http://www.regiongavleborg.se/smittskydd och rubrik ”Smittskyddsanmälan”
där finns information om hur du gör en anmälan och en länk till elektronisk
anmälan med kod. Du behöver ett lösenord (en webbkod = en sifferkod) som
din enhet får från smittskydd. Skicka anmälan. Skriv ut en kopia av anmälan.
Kopian scannas in i patientjournal.

8. Byte av behandlande läkare: Du ska informera smittskyddsläkaren om bytet
och vilka förhållningsregler patienten fått. Enklast gör du det i SmiNet så här:
–

Välj en kompletterande anmälan. I denna fyller du i persondata, övrig
information av betydelse för smittskyddet = tidigare behandlande läkare och
klinik och de förhållningsregler patienten fått.

–

Skicka och skriv ut.

–

Meddela tidigare behandlande läkare att du övertagit behandlingsansvaret.
Det finns en särskild blankett för detta, på vår webbsida.

9. Ring smittskydd om du behöver hjälp!
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Vad händer med din smittskyddsanmälan
Smittskyddets personal bedömer anmälningarna fortlöpande. Ibland behöver vi
agera direkt. Vi kan behöva kontakta sjukvården, kommunens
hälsovårdsinspektörer, länsveterinären, patient och anhöriga. Målet är att stötta
patient, sjukvård och förhindra vidare smittspridning.
Smittskyddsanmälan ger oss en epidemiologisk bild av sjukdomarna i vårt län.
Landets anmälningar ger Folkhälsomyndigheten en epidemiologisk bild av
sjukdomarna i landet. Smittskyddsanmälan är också ett led i
patientsäkerhetsarbetet.
Anmälningarna är lagstadgade och inget man kan välja bort.
Några exempel på vad anmälningar kan resultera i:


Tillfällig stängning av hotell i andra länder när många personer anmäls ha
insjuknat i exempelvis legionella, sandmyggefeber eller tyfoid.



Stängning av restauranger med sanering av kök och hygiengenomgång på
grund av omfattande salmonella spridning.



Karantän av kreatursbesättningar som utgör smittrisk för salmonella.



Ändring av barnvaccinationsprogram.

Länkar Smittskydd
A-Z Sjukdomsinformation
Smittskyddsanmälan – länk till sida med samlad information om anmälan
Anmälningspliktiga sjukdomar – tabell
SmiNet.se – elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar
Smittskyddsblad
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