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1.

Syfte och omfattning

Uppdragsbeskrivning för dig som är kontaktperson till Smittskydd/Strama Region
Gävleborg.

2.

Bakgrund

Hälsocentralens ansvar och uppdrag baseras på rådande lagstiftning, föreskrifter
och lokala överenskommelser, främst genom Hälsovalshandboken.
Hälsocentralen skall följa de anvisningar som utfärdas av smittskyddsläkaren samt
följa regionens rutiner inom området Vårdhygien.
För alla hälsocentraler ingår att vårdgivaren ska ha en utsedd lokalt smittskyddsoch antibiotikaansvarig läkare och sjuksköterska i enlighet med riktlinjer om
lokalt smittskyddsansvar.

3.









Vad innebär uppdraget som kontaktperson?
Vara kontaktperson mellan den egna verksamheten och smittskydd.
Vara kontaktperson mellan den egna verksamheten och strama.
Bevaka smittskydd/antibiotika-frågor genom att bevaka mail som skickas ut
från smittskydd. Sprida informationen på egna enheten.
Följa information/nyheter på smittskyddets webbsida.
Vara en stödfunktion till behandlande läkare som ansvarar för enskilda fall
och utbrott.
Fungera som rådgivare till den egna vårdcentralens personal.
Medverka i den epidemiologiska övervakningen.
Informera nyanställd personal om den praktiska handläggningen av
smittsamma sjukdomar.
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4.




5.

Informera/utbilda nyanställda om rådande praxis, behandlingsriktlinjer och
informationsmaterial gällande smittskyddsfrågor och infektioner.
Verka för att verksamheten känner till och följer aktuella
behandlingsrekommendationer för infektioner.
Verka för att alla läkare genomför och årligen repeterar e-utbildningarna
antibiotikasmart och sårsmart samt framtida e-utbildningar från strama.
Informera om förekomst av antibiotikaresistens och rationell
antibiotikaanvändning i enlighet med stramas riktlinjer och mål.
Diskutera antibiotikaförskrivning/infektionshantering regelbundet.
Patientinformation inom området antibiotika och infektioner ska vara
lättillgängliga för patienterna.
Använda BVC-Strama. Länk till BVC-Strama
Delta i de utbildningar som erbjuds.
Om du slutar som kontaktperson eller om du ska vara ledig en längre tid, var
vänlig och avanmäl dig via denna länk
https://www.regiongavleborg.se/a-o/Smittskydd/Anmalan/anmalan-avsmittskyddsansvarig-pa-vardenhetmottagning/

Närområdesansvar
Enligt Region Gävleborgs handbok för Hälsoval 2020 ska hälsocentralen ha
ett samhällsmedicinskt ansvar för sitt närområde.
Hälsocentralen har ansvar för smittskyddsfrågor när det gäller skolor,
förskolor och äldreboenden i sitt närområde.
Hälsocentralen har även ansvar för akut vård och vård som inte kan anstå för
de asylboende i sitt närområde.

Kontaktuppgifter till Smittskydd

Smittskydd kontakt:
https://www.regiongavleborg.se/a-o/Smittskydd/Kontakta-Smittskydd/
Smittskydd webbsida www.regiongavleborg.se/smittskydd
Strama webbsida www.regiongavleborg.se/strama
Jourhavande smittskyddsläkare nås dygnet runt via sjukhusets telefonväxel
026-15 40 00.
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